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  ٤٥  Triangulationالتثليث  -٣    
  ٤٥  توضيح تعق�د و²دات مجع البيا¢ت �ٔم ال: »لثا  
  ٤٧  العناية ´ملعاينة �ٔم ال: رابعا  
  ٤٨  اس�ت�دام املفاهمي والنظر'ت يف ا¨راسة �ٔم ال: µامسا  
  ٤٨  التخطيط املبكر {لحصول �ىل ردود �ٔفعال املس�تجوبني �ٔم ال: سادسا  
  ٤٩  �ٔم الwه�م بتعممي نتاجئ ا¨راسة : سابعا  
  ٥١  ٕا�داد ºروتو¹ول {لبحث �ٔم ال: »م�ا  

  ٥٤  �ٔنواع التصاممي البحثية يف البحوث النوعية: الفصل الرابع
  ٥٤  حبوث دراسة احلا3: �ٔوال  
  ٥٤  البحث ا?ٓدايئ �ٔو إالجرايئ: »نيا  
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  واالتصاالت

١٨٦  

اكت wج�عية من µالل تق�ية ðاكمل الش�ب: املوضوع الثاين    
  املعلومات واالتصال

١٨٧  

  ١٨٩  مÔال {لمنوذج ا�تلط {لبحوث النوعية. ٣ملحق   
  ١٩٥  معجم املصطل,ات الف�ية

  ٢٠٧  املراجـــــــع
  ٢٠٧  املراجع العربية: �ٔوال  
  ٢٣١- ٢٠٧  املراجع أ?ج�بية: »نيا  
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  صديــــــــــرت
خ�ت مالحمه õسحر أ?رقام والرمقنة اليت ðزيÙت هبام أ?حباث  �اد البحث النوعي بعد ٔ�ن

العلمية اليت رفع را'هتام املنظور  ٔ�و ا¨قة المكية، وبفعل اد�اءات املوضوعية والرصامة
ٕاال ٔ�ن التطرف المكي هذا قد ٔ�دى ٕاىل جفاف الفكر واملعاين . Positivismالوضعي 

ة ´ختاذها لالجتاه اخلطي املياكنييك اøي وجتمد النظرية، فاحنطت نوعية البحوث المكي
يبدٔ� مبراجعة القامئ من الفكر والنظرية واس�ت�Ùاط وا²د ٔ�و ٔ�كرث من الفروض �ادة ما 

البحثية وwس�تعراض المكي يف التحقق من حصهتا، والتوصية بتطبيق م�طو'ت هذا 
رشعية التعممي البحثية يف ²ال التحقق من صدقها وصالح�هتا õ ) ٔ�و تþ الفروض(الفرض 

  ". حبوث الرتق�ة"ومن مظاهر التدين يف تþ أ?حباث المكية ٔ�ن �ٔصبح مسامها . إالحصايئ

وقد اكن الفضل لرواد البحوث النوعية املعارصëن ٔ�ن اس�ت�ابوا ¨ينام�ات العرص احلديث 
يف  من تيارات ما بعد احلداثة، والعوملة، والرمقنة، وتق�يات املعلومات واالتصال فاخنرطوا

اسرت#اع زمخ البحوث النوعية مبزا'ها الرثية يف بناء املعرفة، وتوليد النظرية، والغوص يف 
ٔ�عامق احلق�قة wج�عية املعقدة، واس�uعاب ٔ��ر الس�ياقات wج�عية، وعضوية وèشابك 

واكنت الن��uة يه ðاك�ر البحوث . العالقات القامئة بني فس�يفساء الواقع wج�عي
، وتغطيهتا ملا ال ميكن حرصه من جوانب احلياة wج�عية كام سوف يتضح من النوعية

حبوث جمر'ت اس�تعراض هذا املؤلف، ¢هيك عن عودهتا ٕاىل وضعها املفقود يف صلب 
  . العلوم wج�عية

يف èسعة احلايل اب zوmري املقدمة واخلامتة ومعجم املصطل,ات الف�ية وامللحقات، يقع الك 
�اول ل أ?ولالفص: فصولuاكملهام،  البحوث النوعية والبحوث المكية يðوالفرق ب�هنام و

�اول uاولالفصل الثاين �رخي مهنج الت,ليل النوعيوي�uالفصل الثالث البحوث النوعية  ، وي
�اول  ، ومنوذج البحث الفهمي ٔ�و wس�uطاينuالفصل الرابع ٔ�نواع التصاممي البحثية يف وي

 ،السادس دراسة الـحـــــا3و  ،امس اسرتاتيجيات البِحوث النوعية، واخلالبحوث النوعية
طوات اخلالثامن ، و السابع موقف الباحÔني من دراسة احلا3 وبعض املفاهمي اخلاطئة حولهاو 

  .تو�ات دمع الثقة يف دراسات احلا3 ف�تناول الفصل التاسع ، ٔ�ماراسة احلا3إالجرائية ¨



٩  

ية ح�ث ëمتكن القارئ املتخصص من ٕاجراء البحث النوعي ويuسم الكzاب ´لصبغة العمل 
نه يuسم ´لطبيعة ا¨ينام�ك�ة الت�ٔقلمية اليت ëمتزي هبا البحث إ واكuساب �اراته الالزمة، مث 

{لباحث وwخzيارات البديä املتا²ة �، وكذ�  ةالنوعي نفسه من ح�ث املرونة املعطا
وال �شرتط يف تنظمي مؤلفات  .يد ما هو �ٓتكرثة العودة لت�¹ٔيد وتعديل ما س�بق وتول 

تتابعا حمددا يف عرض مواضيعها  تت�ذٔ�و ٔ�ن  ،تدرج�ةالبحوث النوعية �ٔن ðكون خطية 
¨ي ح�ث ٔ�ن فهم موضوع معني �س�تلزم ¹ون املوضو�ات أ?خرى م�ٔلوفة ٔ�و معروفة 

حث ببدء مع� وðمتثل مرونة البحث النوعي �ىل س��ل املثال يف ٕاماكنية ق�ام البا. الباحث
�هتاء من وضع ٔ�س�ئلته البحثية، كام ميكن {لباحث ٔ�ن خيتار بني الرتمزي احلقيل w ق�ل

الرمسي {لبيا¢ت ٔ�و �دم الرتمزي �ىل إالطالق، وكام ميك�ه ٔ�يضا wخzيار بني اس�تعامل ٔ�و 
ث كام ðمتثل مرونة البح. �دم اس�تعامل الربامج إاللكرتونية {لمسا�دة يف حتليل بيا¢ته

معق معرفzه و�اراته، بل النوعي يف اع�ده بصورة ٔ�ساس�ية �ىل الباحث نفسه من ح�ث 
ومواهبه، يف مجع بيا¢ته ومشاهداته احلقلية واختاذه لفكرة ٕانتاج املعرف املشرتك ب��ه وبني 
املبحوث ٕاضافة ٕاىل القمية أ?µالق�ة املتعلقة ºمثرة البحث النوعي من ٔ�#ل متكني املهمشني 

  .ثقافة الفقراء واحملرومني ومرا�اة خصوصيات املبحوث وحرماته وعرض

من مالمح البحث  كذ�يف عرض هذا الكzاب، واملس�تقاة  ٔ�يضا ومن مظاهر املرونة
 ،التاكمل املهنجي وwس�ت�دام ا�تلط {لبحوث المكية والبحوث النوعيةم�دٔ� النوعي، 

ة ٔ?ن املعرفة يه ضا3 الباحث الكzاب احلايل بصفة µاص هذا واøي يت,زي � مؤلف
العلمي سواًء حصل �لهيا ´تباع املهنج المكي، ٔ�و ´تباع املهنج النوعي، ٔ�و ´تباع µليط 

µاصة ؤ�ن هذا wخzيار أ?µري هو ما خيلق القمية املضافة والت�ٓزر املهنجي بني  ،مهنام
اكن ٔ?²دهام مبفرده wجتاهني المكي والنوعي واøي ميكن من µال� بلوغ مس�ت�لصات ما 

  .ٔ�ن يتوصل ٕاrهيا

ويف اrهناية ٔ��رتف ¹باحث �لمي ٔ�نين قد تدربت وتعلمت �ىل يد مدارس �لمية، وبني 
ٕاال  ،رفقاء دارسني يعظمون بل ويفخرون مبامرسة املهنج المكي يف حبوث العلوم wج�عية

 Sociology�ع ٕانين كنت دامئا وبصورة µافzة م�ذ دراس�يت {لمقرر أ?سايس لعمل wج
�ام  �Charles K. Warrinerىل يد رئ�س قسم wج�ع الربوف�سور وارينار  1

 �Value-freeىل فكرة �مل wج�ع املتحرر من القمي  دامئا م، كنت معرتضا١٩٦٤



١٠  

sociology عاد دور القمي�uل�س فقط يف السلوك ، وكنت معرتضا دامئا �ىل اس
w ج�عي بل ويف طرق البحثwاليوم وبعد ضالل بعيد ٔ��لن توبيت يف . ج�عي ذاهتا

هذا املؤلف ؤ�نضم لالجتاه املعارص يف حبوث العلوم wج�عية اøي ٔ�لغى الطبق�ة بني 
�سعى ٕاىل ٕا�راء املعرفة wج�عية  مzاكمال مzعاو¢ً  اً هام تؤ�مرب املهن�ني المكي والنوعي واعت

w جتاهني وصدقه وثقويتهدون حتزي ٔ�و #دل ساخن حول حصة ٔ�ي.  

  املؤلف                                                                     

  دكتور محمد ن��ل #امع                                                             

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١  

  دراسة احلا3البحوث النوعية و 

  مقدم>ة
 �Fads and Foiblesمل wج�ع املعارص والعلوم املرتبطة  البدع ومواطن الوهن يف"

in Modern Sociology and Related Sciences"،  رشة العامل العالمةÏ مقال
Pitirim Sorokin ,ج�ع وأ?نرثوبولوw ²�ٔد أ?معدة ال-س�يك�ني لعمل ،

لعدد الثاين من اÉ/ ، يف ا١٩٥٦والس�يكولويك وبق�ة العلوم wج�عية، Ïرشه يف ٔ�كتوºر 
ٔ�عرب ف�ه  American Sociological Review أ?ساس�يةيف جمä �مل wج�ع  ١٨

 Social and Cultural Dynamicsعن خسطه �ىل ¢قديه ملوسوعته ال-س�يك�ة 
 Intuitionalاحلق�قة احلدس�ية "ؤ�كد ف�ه �ىل ٔ�فاكره املتعلقة ´حلا#ة ٕاىل ٕادراك معىن 

truth ." اصة مع معركةµبدٔ�ت يف #امعة هارفارد مع معارضيه وSamuel Stouffer 
يف الق�اس املوضوعي وحماوالت التمكمي الر'يض {لظواهر wج�عية ح�ث  تعمقاøي 

ٕاال املراجع اليت رجع  ما هو يف حماوالته هذه Stoufferٔ�ن ما تبقى من  Sorokin قال
 Bales and Lazarsfeld, Merton and(ٕاrهيا عن ٔ�ساليب الق�اس للك من 

Guttman, Thomas and Dodd  ( موحضا ٔ�نه س�ي�ني يف هناية مقا� ٔ�ن هؤالء
مل يقدموا ٔ�ية اكuشافات #ديدة يف الر'ضة ٔ�و �مل الق�اس �ىل إالطالق " نëاملبتكر "
)Sorokin, 1956: 9.(   

بعنف اس�ت�دام wخzبارات وµاصة wخzبارات إالسقاطية،  Sorokinوقد هامج 
الهوس "، "Illusion of operationalismومه إالجرائية " مÔل مس�ت�دما مصطل,ات

 Obsolescentالفلسفة املهتالكة {لوضعية وإالجرائية "و " Quantophreniaالمكي 
philosophy of positivism and operationalism  ." ه�م هبذهw وقد ٔ�دى

. ري والفهم العميق {لظواهر wج�عية، حسب قو�، ٕاىل فقدان احلدس املس�تÙ"التوافه"
يف العرص احلايل،  املهتالكةاحلس�ية ) ٔ�و احلضارة({لثقافة  مرافقةً يف نظره ٕاال وما اكن ذ�  

 Abortiveالتلف�قات الثقاف�ة الفاشä "كام ٔ�دى ٕاىل µلق موقف ال �سوده ٕاىل 
intellectual concoctionsٍ) "Sorokin, 1956: 306.(   
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معارضيه بال تقدمي البديل الصحيح، ٔ�ال وهو ق�ول نظريته اخلاصة ) Sorokin(ومل يرتك 
، اليت ðمتثل يف ٔ�جزاء ٔ�ربعة �ىل أ?قل ويه Theory of cognition´لفهم ٔ�و إالدراك 

، وما فوق Supersensory، وما فوق احليس Rational، والعقالين Sensoryاحليس 
  . Super-rationalالعقالين 

ومؤيديه يف ¹بح جامح التيار المكي يف البحوث wج�عية  Sorokinح �اد ولكن مل ينج
واøي ما زال سائدا حىت ا?ٓن مع اخنفاض ملحوظ يف مده نظرا ٕالدراك القمية العلمية 

  .{لبحوث النوعية والتوسع mري املس�بوق يف التحول ٕاrهيا

جمال تق�مي سوة، وµاصة يف واس�متر احلوار بني الباحÔني المكيني والنوعيني بله�ة ٔ�كرث ق 
ٔ�صبحت الزنا�ات ²ادة ¨ر#ة ٔ�هنا و  .وذ� يف مثان��ات وèسعينات القرن املايض الربامج

 ;Paradigm wars" )DaKa, 1994 حروب اrمنوذج"ٔ�صبحت تُعرف ´مس 
Reichardt & Rallis, 1994 .(  

ش دامئًا يف العلوم النقاش حق�قة ٔ�ن أ?ساليب املتباينة اكنت تتعا�هذا جحبت قسوة وقد 
. �ىل الطرق أ?خرى يف مجيع احلاالتسائدة  حبثية wج�عية، مع �دم وجود طريقة

الuسامح يف جماالت مÔل �مل ساد م�ذ فرتة طويä مت �wرتاف ´الخzالفات املهنجية و و 
¢قش �ٓخرون وقد ). Rossi, 1994(الربامج wخzالفات يف تق�مي �ل وذ� ق  wج�ع،

موحضني ٔ�مهية ممارسات  أ?ساليبٔ�مهية أ?رضية املشرتكة بني مجيع  تق�مي الرب¢مجمضن 
اrمتعن يف التفسريات املنافسة و أ?د3 والرباهني،  يف ت��ان تفصيلال مهنجية معينة مÔل 

#دية µ�ٔذها يف احلس�بان، والسعي حنو النتاجئ القابä {لتطبيق وذات ا¨الالت املهمة، و 
   ).Yin, 1994: 7; 2011(ربة البحثية {لباحث ´لÙس�بة ملوضوع البحث وإالشارة ٕاىل اخل

فٕان الهدف التقليدي وا?ٔكرث ٕاحلا²ًا يف ٕاجراء �ٔي التخصص ٔ�و اÉال،  بغض النظر عنو 
ٔ�س�ئä البحث مواءمة ومقارنة الطرق ا�تلفة يف تناول  ëمتثل يفدراسة {لعلوم wج�عية 

الضيقة  بعض املعتقدات املهنجيةوالتعصب ل  wلزتام"ن بدًال مالباحث وذ� وضعها اليت 

)PaKon, 2002.(  ل املؤلف احلايلµيف رصا�ات املقارنة بني املهن�ني ومعوما فلن يد
المكي والنوعي ٕاال ٔ�ن �wرتاف بقمية لك مهنام وحسن تطبيق لك مهنام يف املواضع 

. العميق {لظواهر wج�عية الصحي,ة ٕان هو ٕاال ðاكمل مهنجي يقzضيه الفهم املوضوعي
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فالغرض من العمل بو#ه �ام هو تطوëر املعرفة النطرية، وتطوëر املعرفة املهنجية، وتطوëر 
املعرفة التطبيق�ة، وتطوëر الت�ٓزر املعريف ٔ�و التاكمل املهنجي ٔ�و wس�ت�دام أ?مÔل Éمل 

سري وضبط الظواهر املناجه والنظر'ت املتوافرة ´لطريقة اليت متك�نا من فهم وتف 
 .مهنا �ىل ٔ�مكل و#ه ممكنوwس�تفادة 

الف�لسوف ح�ث اكنت و²دة العمل  "رمح"واملعروف ٔ�ن املعرفة يف بداëهتا قد و¨ت من 
وبتقدم µربة إالÏسان وتطور . واملعرفة تتجسد يف عقل وا²د، هو عقل الف�لسوف

ٕاىل ٔ�ن وصلنا ٕاىل ٔ�كرب معقل  جحم املعرفة ¨ر#ة بدٔ� التخصص فهيا يف  الظهور ام�جزاته من
، تþ اللكمة اليت  لو فصصناها حلصلنا �ىل University{لمعرفة ²اليا  وهو اجلامعة 

، تþ املدينة اليت حتتوي �ىل املعرفة "University-townمدينة العمل "مصطلح 
، و Humanities“إالÏسانيات "احلديثة مقسمة ٕاىل ثالثة جماالت معرف�ة عريضة يه 

، "Natural sciencesالعلوم الطبيعية "، و "Social sciencesلوم wج�عية الع"
و�ىل لك خرجي من هذه اجلامعة البد ؤ�ن يدرس قدرا من لك من هذه اÉاالت الثالثة 
بÙسب خمتلفة تعمتد �ىل التخصص ا¨ق�ق اøي سوف يؤول ٕاليه ا¨ارس ٔ�و اخلرجي 

²دة وðاكمل املعرفة وتنامغها دون ٔ�دىن در#ة من ٕان هذا القول ٕامنا يعرب عن و . اجلامعي
  . ٔ�و س�يادة ختصص �ىل �ٓخر العمل، طبق�ة

: ويف مقابل ذ� ختصصت ٔ�يضا وتنوعت ٔ�نواع البحث العلمي �ىل حسب معايري ثالثة
مفن ¢ح�ة التطبيق جند نوعي البحوث . التطبيق، وأ?هداف، ونوعية املعلومات املس�هتدفة

ومن ¢ح�ة . Applied research، والبحوث التطبيق�ة Pure researchالبحتة 
، والبحوث الوصف�ة Exploratory researchأ?هداف جند البحوث wس�تكشاف�ة 

Descriptive research والبحوث الت,ليلية الس�ب��ة ،Causal research . ومن
بحوث ، وال Quantitative research¢ح�ة املعلومات املس�هتدفة جند البحوث المكية 

  . Qualitative researchالنوعية 
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  الفصل أ?ول 

  والبحوث المكية البحوث النوعية
ق�ل تناول البحوث النوعية والبحوث المكية رمبا جيدر اrمتيزي ٔ�وال بني البحوث الفهمية 

و " البحوث النوعية"كثريا ما ي�uادل الباحÔون اس�ت�دام مصطلحي . والبحوث النوعية
ن لنفس العملية ´لرمغ من ٔ�هنام ëمعتربëن ٕا'هام نظري )" ٔ�و wس�uطانية(همية البحوث الف "

  . خمتلفان متاما

النوعية والبحوث  Interpretive Researchالفهمية الفرق بني البحوث 
Qualitative Research:  منوذ#ا ٔ�و منطا ٔ�و " البحوث الفهمية"ميثل مصطلح

ٔ�و  مفردةايس وهو ٔ�ن احلقائق wج�عية ل�ست اسرتاتيجية حبثية تعمتد �ىل مفرتض ٔ�س
ولكهنا تuشلك بواسطة اخلربة إالÏسانية ووجود الس�ياقات wج�عية  ،موضوعية
 Senseبناء املعاين "وبذ� يقوم الباحÔون بفهم حق�قهتا من µالل معلية  ،والتارخيية

making" ، بارzالل معلية اخµ النوعي ف�متثل  ٔ�ما البحث . بحثيةال لفروض اول�س من
البيا¢ت النصية املتحصل �لهيا من معلية املقابä الشخصية يف حتليل البيا¢ت النوعية مÔل 

 "الjفهمية"فiٔمنا البحوث الفهمية حتمل صفة منوذج حبيث معني هو  .والو»ئق أ?خرى
Interpretivism ميثل البحث النوعي kطرقا حبثية تعمل يف ٕاطار الفهمية، ب� .�øو 

 عن البحث النوعي) Bogdan and Biklen, 2002(كتاب بو#دان و بيلكني تناول 
  :املوضو�ات التالية اليت متيل مجيعها لكوهنا طرقا حبثية

الظاهراتية، التفا�ل الرمزي، إالثنوم�ثودولو,، ا¨راسات الثقاف�ة، دراسات احلا3، 
ت,لييل املعدل، الطريقة املقارنية دراسات احلا3 ´ملشاهدة، البيوجراف�ات، wس�تقراء ال 

ا¨امئة، حبوث املالحظة ´ملشاركة، بناء فlات الرتمزي، البحث إالجرايئ، البحث النوعي 
  .التطبيقي

يه مدµل {لبحوث wج�عية ëرفض فكرة الوضعية ، ٕاذن، Interpretivismالفهمية 
بحثية املتبعة بن�اح اليت تنص �ىل �ٔن السلوك wج�عي ميكن دراس�ته بنفس الطرق ال 

جند ٔ�ن درس سلوك معدن ما نتنص الفهمية �ىل ٔ�نه عندما . يف جماالت الكميياء والفزي'ء
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ٔ�ما إالÏسان ). مÔل احلرارة، والضغط(أ?س�باب الرئ�س�ية لتغري املعدن  ðمكن يف الب�lة 
رشا مÔل ما كام ٔ�ن ت�ٔثري الب�lة ال ëكون م�ا. ف�سþ سلوكه حمددا جزئيا ´لب�lة ول�س لكيا

إالÏسان يت�ٔ�ر �ٔيضا بفهمه اøايت {لب�lة مما �شلك احلقائق . هو احلال مع قطعة املعدن
أ?مر ال هيم عندما يتعلق ´النطبا�ات اøاتية لقض�ب من احلديد، ولكن عندما . اøاتية

كام . س�نة فالبد ٔ�ن نفهم نظرهتا {لحياة حولها ١٨�ريد الفهم احلق�قي ملراهقة م�حرفة معرها 
. البد ٔ�ن نفهم إالدرااكت اøاتية لها من #انب ا?ٓخرëن يف س�ياقها wج�عي والثقايف

وهكذا فٕان الفهميني يؤكدون �ىل رضورة فهم ما يعنيه العامل احمليط ´لشخص ٔ�و امجلا�ة 
ومن مث . ام ميثل العامل احلرج واملهم يف البحوث wج�عية اجليدةوهذا مل ،ق�د ا¨راسة

لفهميون طرق البحث النوعية مÔل دراسات احلا3، املقابالت الشخصية يفضل ا
  .ٔ?ن هذه الطرق يه الطرق أ?فضل ٕالدراك ¹يف�ة فهم املبحوثني {لب�lة احمليطة ،واملشاهدة

ٔ�ن هذه ا¨راسات ميكن  ٕاىل فعىل س��ل املثال، ´لÙس�بة ¨راسات احلا3 �شري  الباحÔون
ٔ�و ٔ�ي  ) Doolin, 1996; Stake, 1994(ي والنوعي  ٔ�ن ت�uع ٔ�' من املدµلني المك

خطوة ٕاضاف�ة ) Walsham, 1995a(وخيطو والشام   ). µ)Yin, 2003ليط مهنام 
ففي  . Interpretive case studiesعندما �شري ٕاىل قمية دراسات احلا3 الفهمية 

ليل البيا¢ت  دراسات احلا3 النوعية والفهمية يندمج  الباحث م�ارشة يف معلية مجع وحت 
)Cresswell, 1998; Klein and Myers, 1999; Morgan and Smircich, 

1980; Morse, 1994 .(    الل تفا�� املبارش معµ هذا ويصبح الباحث �ٔيضا من
 ,Passionate participant )Guba and Lincolnاملبحوثني مشاراك حساسا 

ٔ�ن تعترب خط�ًٔ مهنجيا ٔ�و نقطة قصور  و´لرمغ من ٔ�ن هذه  املالحظة ميكن). 115 :1994
ٕاال ٔ�نه من و�ة نظر ٔ�خرى ميكن ٔ�ن تعترب وا²دة من مالمح القوة يف البحوث الفهمية، 
ذ� ٔ?ن هذه املشاركة احلساسة توفر الفرصة اليت ëمتكن الباحث من µاللها اخلوض يف 

حوثني ويرتمجها ٕاىل ٔ�عامق القضية موضوع ا¨راسة ٔ?ن التفسري الفهمي ëرصد و�ة نظر املب
ومن مث ف�ؤكد العلامء �ىل ٔ�ن  ).Newman, 1997: 72( فهمهاقضية ëمتكن القارئ من 

البحوث الفهمية ت�uح فرصة عرض املفاهمي اخلاصة ºلك من الباحث واملبحوثني يف �ٓن 
 ).(Guba and Lincoln, 1994; Newman 1997; Walsham, 1995(وا²د 
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يتضح  كام الباحث، �ىل ٕاضاف�ًا عبئًا تضع هذه الفهمية ا3احل دراسات مسة فٕان ذ�، ومع
  :التالية الفقرةمن 

مزت²لق  هناك. الشاطئ من خضمة مو#ة ف�ه تقرتب الشاطئ �ىل س��اريو نتخيل دعو¢ 
 طفالن، وهناك الك�رية املو#ةهو يزت²لق فوق هذه و فوق سطح املاء فرح وسعيد 

 فzاة الشاطئوهناك �ىل . م�ارشة الهائä املو#ة هذه ٔ�سفل هوائيا قار´ ëر¹بان µائفان
مث هناك ٔ�يضا وا¨ة الطفلني مzصلبة من اخلوف ويه  ،املزت²لق صديقها بربا�ة معجبة
 يو#د اÉاور اجلرف �ىلو . القارب من تقرتب ويه أ?فق يف تلوح اليت املياه كتð äراقب
 البحر بÙس�مي �س�متتعرته وهو وعظمة اخلالق وقد لكونا يةئ الهنا يف يت�ٔمل مسرتخ راهب
 نتاجئنا فس�تعمتد الشواطئ، لرواد املو#ة هذه معىن حول حبث ٕاجراء �ريد كنا ٕاذا. هوصوت
 ðكون قد واليتواملفرتض هنا ٔ�ن يقدم الباحث رؤية املبحوثني فقط، . املبحوث هوية �ىل

 ختتلف و#ةامل مع جتربة املبحوث الشخصية ٔ?ن مضلä حىت ٔ�و اكف�ة mرييف هذه احلا3 
 مzاكمل حبثبناء  ٔ�راد ٕاذاو�ø فعىل الباحث الفهمي،  .املبحوثني الثالثة هؤالءبني  متاًما

  .ا�تلفة املبحوثني نظر و�اتٔ�ن �شري ٕاىل  الظاهرة هذه حول ومق�ع

هل ميثل ولكن  #ديدة؟ Paradigms#ديدة �ٔم مناذج  Techniquesهل يه �ٔساليب 
بديل ٔ�فضل ¹ لقد ظهر البحث النوعي  �ٔم ٔ�سلو´ حبثيا؟ البحث النوعي منوذ#ا حبثيا

وال ميثل البحث النوعي جمرد مزيد من أ?ساليب البحثية . {لطرق البحثية المكية الوضعية
ف�حن مل نضف ب�ساطة ٕاىل البحوث التجري��ة . املمكن اخzيارها ´لباحÔني wج�عيني

متد �ىل منوذج خمتلف ٔ�و نظرة ح�اتية فالبحث النوعي يع . طرقا ٔ�خرى مÔل دراسات احلا3
خمتلفة، لها فروض ٔ�ساس�ية، و�ٔس�باب خمتلفة ٕالجراء البحوث، وعقائد خمتلفة حول نوع 

ومتثل هذه . البيا¢ت اجلدëرة ´اله�م، ومن مث ف� مداµل خمتلفة لت,ليل البيا¢ت اÉمعة
فعىل . م�ا و�د¢wخzالفات جوهر اجلدل املعارص حول نوع البحوث املس�تحق اله�

هل تصلح رواية معينة ٔ�ن ðكون رسا3 دكتوراه : قد يuساءل بعض الباحÔنيس��ل املثال، 
مدعيا ٔ�ن الهدف  ب،البعض �ىل هذا الuساؤل ´ٕالجيا جييب وهنايف لكية الرتبية مÔال؟ 

من البحث هو ٕا�الم الناس وٕاق�اعهم، وهنا تقوم الرواية بنفس املهمة بل وبطريقة ٔ�كرث 
قائال ٔ�ن  قليال إال#ابة هذه وقد يعدل البعض. فا�لية من ٔ�شاكل كثرية من البحوث

ولكن ال تصلح ¹رسا3 دكتوراه فلسفة ، .Ed. Dالرواية تصلح ¹رسا3 دكتوراه يف التعلمي 
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Ph.D. ، ي يعتنقه لك منøمنوذج اrع من ٔ�ن القرار يتوقف �ىل ا�Ùالف هنا يzفاالخ
  . هؤالء الباحÔني

بحت الkذج ا�تلفة مركز اجلدل يف ا¨واxر البحثية µالل أ?ربعني �اما وهكذا ٔ�ص 
إالم�رييق�ة : مفن ¹بار الباحÔني من يصنف هذه الkذج ٕاىل مخس فلسفات �لمية. املاضية

، النظرية النقدية Postempiricism، ما بعد إالم�رييق�ة Empiricismٔ�و التجري��ة 
Critical Theoryة ، الس�يوس�يولوج�Sociological والفوضوية ،Anarchistic 

)Kuhn, 1970, 1996; Kuhn, Conant and Haugeland, 2000; Lakatos 
and Musgrave, 1970 .( رص مسيثzوقد اخ)Smith, 1989 ( هذه البدائل يف

  ، مث بعد تفكري �ٓخر ويف �ام Interpretivismاثنني فقط هام إالمربيق�ة والفهمية 
١٩٩٣ )Smith, 1993( ن البديلني، جعل نفس الباحثëإالم�رييق�ة، ما : ٔ�ربعة هذ

  .وراء إالم�رييق�ة، النظرية النقدية، والفهمية

حتايك الكÔري  :حبوث العلوم wج�عيةمن وmريه  النوعيالبحث  مواطن الuشابه واrمتزي بني
. wج�عية العلوم حبوث جبميع تتعلق العامة اليت إالجراءات النوعي البحث ٕاجراءاتمن 

�اقض ðمتزي بل النوعي {لبحث ٔ�خرىٕاال ٔ�ن هناك مالمح uٕالجراء أ?خرى الطرق مع وت 
  . wج�عية العلوم ٔ�حباث

 العلوم حبوث ٕاجراء حرفة عن النوعية البحوث ٕاجراء حرفة ختتلف ال :ٔ�و#ه الuشابه
وث النوعية البح تتضمنة البحوث mري النوعية ¹بق� .wج�عية يف كثري من املالمح

 بنك شلك يفشلك اس�تعراض مرجعي ٔ�و البحوث السابقة يف  س�ت�دام´ البدء ٕاجراءات
و�ىل غرار ذ�، . {/راسة #ديدة موضو�ات اقرتاح يف {لمسا�دة Data bankالبيا¢ت 

�رى �ٔن  املثال، س��ل عىلف. ا¨راسة دورة من ا?ٓخر الطرف يف ٔ�خرى èشابه ٔ�و#ه تو#د
 wج�عية العلوم ٔ�حباث مبعظم تتصل هنائيةاr البحث ðر¹يبة صياmة ادةٕال� املقرت²ة الطرق

الباحÔني  ٕاسهامات من إالم�رييق�ة ا¨راسات مجيع èس�تف�د ٔ�ن ميكنومن مث ف . أ?خرى
�د ا¨راسة اكنت ٕاذا عام النظر بغضالزمالء uسè ري ٔ�و نوعية طرق ٕاىلm نوعية. 

مالمح تصممي  بني من املثال، س��ل عىلف. أ?خرى الuشابه ٔ�و#ه مالحظة وهنا ميكن
 Triangulationالبحوث �امة التحقق من صدق البيا¢ت والنتاجئ، واس�ت�دام التثليث 



١٨  

، وهذا البحوث نتاجئ لتعزëز ذ� ولكواعتبار وحفص وتق�مي أ?فاكر والنظر'ت املنافسة، 
، السلبية االتاحلالسعي حنو الوصول ٕايل  فٕان وكذ�. النوعي لبحث´ لكه ل�س فريدا

 مجيع يف كام wجتاه نفس يف تتحرك ٕاجراءاتمثثل  حتليلية مكعايري املس�مترة املقار¢تومزا' 
 .أ?خرى wج�عية العلوم ٔ�حباث

مهلوا بعض  و´لÙس�بة لٕالجراءات أ?خرى لت,ليل البيا¢ت جند �ٔن كثريا من الباحÔني قد �ٔ
èس�تف�د ا¨راسات النوعية من بناء معجم  ،املثال س��ل عىلف. الuشاهبات القامئة ٔ�يضا

 املعجم يف البحوثلوظيفة هذا وهناك مÔيل تقرييب  .مصطلحي ملعاين مصطل,ات ا¨راسة
  .النوعية تؤدهيا قوام�س البيا¢ت املس�ت�دمة يف إال�داد لت,ليل البيا¢ت mري النوعية mري

 والuسلسالت السل،لس{  املتبع يف البحث النوعي wس�ت�دام حىتالطريف ٔ�نه  ومن
 حبوث من ٔ�خرى ٔ�نواع يفنظاxر  � النوعية البيا¢ت جتميع ٕا�ادة يف واملصفوفات ،الهرم�ة
 اللكامت من ¹بري ²د ٕاىل تتكون النوعية البيا¢ت ٔ�نوجيب إالشارة ٕاىل . wج�عية العلوم

 �ىلو . قامٔ�ر  من تتكون �ٔن ٕاىل متيل لطرق أ?خرى´ اخلاصة البيا¢ت ٔ�ن ²ني يف والرسد،
 #داول متث� كام( النوعي البحث يف املصفوفات اس�ت�دام فٕان wخzالف، هذا من الرمغ

 ا¨ور نفس عن وظيف�ًا خيتلف ال قد ٔ�ولية حتليلية ~خطوة) الزمين الuسلسل ٔ�و اللكامت
   .الخzبارات wرتباط والرتافق يف البحوث mري النوعيةاrمتهيدي 

 Reflexive role ٔ�و الت�ٔميل سمى ´¨ور wنعاكيسومن مظاهر الuشابه ٔ�يضا ما � 
 Experimenter's{لباحث يف البحث النوعي واøي يقاب� حتزي الباحث التجرييب 

bias ، هيمت ال  وقدمعروف وهو ٔ�مر�ومن مظاهر  .يف البحث التجرييب الت�لص م
 املمتثä يف اتاملرتبط ´لبحث التجرييب اخلرب  الuشابه أ?خرى بني البحث النوعي وmريه

يف املرا²ل أ?وىل من البحث النوعي، واليت يقابلها حمااكة الت�ارب " احملاو3 واخلط�ٔ "
 & Streiner(واع�دها �ىل ٕاجراءات جتري��ة قدمية مل يمت Ïرشها ٔ�و التحقق من حصهتا 

Sidani, 2010.(  

 مجعويه  عيالنو  {لبحث ٔ�ساس�ية µاصية عن ¢جت ¹بري اخzالف هناك :�ٔو#ه wخzالف
 من الرمغ عىلف. الرئ�س�ية البحث ٔ�داة هو الباحث ëكون ح�ث ،امليدانية البيا¢ت

É نو�ة مو�ةاس�ت�دام الباحثzس�ت��ا¢ت ذ� يف مبا البيا¢ت، مجع ٔ�ساليب من مw 
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 هو ºروتو¹ول النوعية البيا¢ت مجلع الرئ�يس دليل الباحث فٕان م�ظمة، مقابالت ٕالجراء
 .س�ي�uعه الباحث اøي) ٔ�و جمال wس�تكشاف( العقيل إالطار لربوتو¹ولا حيددو  .لبحثا

. امليدانية املالحظات ٔ�و النوعية {لمقابالت أ?مهية ذات املوضو�ات إالطار و�شمل هذا
 املثال، س��ل عىلف. أ?خرى أ?دوات اس�ت�دام حتديد ذ� بعد البحث ºروتو¹ول وحيدد

 ،م�ظمة مقابالت ٕاجراء يه النوعية ا¨راسة اكنت ٕاذا، اس�ت��ا¢ أ?دوات هذه تتضمن قد
 البيا¢ت مع´اللزتام جب ٔ�يًضا النوعي البحث وكذ� ëمتزي. ا¨راسة بيا¢ت مجع من جزء~

 أ?²داث س�ياق فهممن  متاًما متكن الباحث غنية بيا¢تمن ٔ�#ل احلصول �ىل  الرسدية
 اليت الرمقية لبيا¢تو مجع اوميكن يف نفس الوقت السعي حن .ٔ�فضل õشلك درسهاي اليت

  . الرسدية البيا¢ت ðمكل

وهناك #انب �ٓخر من جوانب wخzالف بني البحوث النوعية والمكية، وهو wع�د 
 متيل. يف البحث النوعي والتعممي إالحصايئ يف البحث المكي �ىل التعممي الت,لييل

) الت,ليلية wس�تدالالت �ٔساس �ىل( ٔ�خرى ²االت �ىل التعممي ٕاىل النوعية ا¨راسات
wس�تدالالت  ٔ�ساس �ىل( الساكن �ىل التعممي ٕاىل النوعية mري ا¨راسات متيل ²ني يف
و�سا�د¢ هذا العرض املوجز ٔ?و#ه الuشابه وwخzالف بني البحث النوعي ). حصائيةاالٕ 
 يف أ?خرى وأ?ساليب النوعية الطرق من لك اس�ت�دام يفالمكي �ىل التفكري الباحث و 

 وëمكن هذا. ٕاق�ا�ًا ٔ�كرث نتاجئ عنه يzÙج قد مما ،)البحوث ا�تلطة( ا¨راسة نفس
  . ا�تلطة الطرق ب�ٔحباث wه�م وراء" ا�تلط" ٔ�و املشرتك wس�ت�دام

 احلياة ٕاىل النظرة تتكون  :wج�عية العلوم حبوث �رب النظر {لحياة و�ات اخzالفات
تنظر البحوث   .به الق�ام و¹يف�ة {لبحث املق�و3 لصفاتا حول املعتقدات من مجمو�ة من

 حق�قة جمرد ل�س إالÏسانية الشؤون �امل ٔ�ن، مبعىن فس�يفساءالنوعية ٕاىل العامل نظرة ال 
 Emic، فعىل س��ل املثال هتمت البحوث النوعية بنظرة املبحوث مzعددة حقائق بل وا²دة
view كام هتمت بنظرة الباحث ،Etic view . نظرة أ?وىل تتوقف معاين احلياة �ىل يف ال

نظرة املبحوثني وقميهم وفهمهم وعواطفهم و²�ٔاس�سهم اخلاصة، واليت قد تبدو {لباحث 
مz,زية، ومن مث فهو ينظر ٕاىل احلياة حماوال تو� املوضوعية حبيث قد يغري من مفاهمي 

 العلوم ٔ�حباث اءٕاجر  حول البديw äفرتاضات فٕان وهكذا، .املبحوثني وتق�ميهم {لحياة
 ٕاذا ما ٔ�يًضاèشمل  ولكن ،احلقائق مقابل ²�ٔادëهتا تعدد قضية فقط èشمل ال wج�عية
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 ماوكذ�  ،Value-freeحمررا من القمي  ٔ�و Value-bound´لقمي  مق�ًّدا البحث اكن
 ٕاذا ماwج�عي ٔ�م ال، و  الس�ياقمس�تقä عن  ٕاجراؤها ميكن البحث تعم�ت اكنت ٕاذا

 من ëكون وقد ،تقريًبا وا²د وقت يف حتدثٔ�م  مؤقzًا النتاجئ èس�بق ٔ?س�بابا اكنت
 وجود افرتاض ٕاىلالباحÔون النوعيون  مييلوهنا . بني أ?س�باب والنتاجئ اrمتيزي املس�تحيل

، مرتبطة ´لقمي، وحمدودة ´لوقت، وحمددة ´لس�ياق wج�عي، ؤ�ن مzعددة حقائق
 اëøن أ?ش�اص مييل هذا ب�k . نه �س�تحيل اrمتيزي ب�هنامأ?س�باب والنتاجئ معقدة ¨ر#ة �ٔ 

ومن مث فريى بعض الباحÔني ٔ�ن  .معا¹سة افرتاضات ٕاىل النوعية mري البحوث يفضلون
بل قد ميكن النظر ٕاrهيام �ىل ٔ�هنام البحوث النوعية وmري النوعية ل�س�تا جمرد ٔ�هنام خمتلفzان 

zوافقzري مmالقامئ بني لك من مؤيدي البحوث النوعية وهذا ما ٔ�دى ٕاىل اجلدل  .ني
  .ومؤيدى البحوث mري النوعية واøي ال زال مس�مترا حىت ا?ٓن

 ما نظر و�ةظهرت  :اجلدل بني البحث النوعي والبحث المكينظرة ما بعد احلداثة بعد 
ن��uة {لتطرف اøي وصل ٕاليه اجلدل بني الباحÔني النوعيني والمكيني، ومن  احلداثة بعد
 ٔ�ن وèشري نظرة ما بعد احلداثة. املاضية القليä العقود µالل مزتايًدا اه�ًما #ذبت فقدمث 

يه  العلمية، البحوث ٕاجراء ٕاىل التجريدي ´لبناء الق�ام منبدًءا  إالÏسانية، املساعي مجيع
 ;Butler, 2002: 2-3(الناس  �ىل الس�يطرة ممارسة يف ´لرغبة مضنًيا مدفو�ة

Eisenhart, 2006: 577( .اليت" املوضوعية"ٔ�ن  احلداثة بعد مامقوالت مؤيدي  ومن 
الباحÔون يف العلوم الطبيعية �ىل ٔ�ساس ٔ�هنا الزمة {لتوصل ٕاىل قوانني ¹ونية  لها ëروج

 موضع العلامء �ىل اممتزي  وضعا الطبيعيني العلامء ٕالعطاء وس�يäل�ست يف الواقع ٕاال 
علامء الطبيعيون ²اجهتم {لموضوعية ليفضلوا �س�ت�دم ال املثال، س��ل عىلف. ا?ٓخرëن

õس�هبا دراسة موضو�ات معينة ويتجنبوا دراسة موضو�ات ٔ�خرى ال ختضع يف نظرمه 
وبنفس املنطق، يدعي �لامء ما بعد احلداثة يف نقدمه لعلامء البحوث النوعية . {لموضوعية

اف جماالت ٔ�اكدميية ¹وس�يä لÙرش ٔ�هدميكهنم حتديد ٔ�و تعريف الس�ياقات wج�عية ٔ�نه 
 ,Berger, 1993(معينة مÔل �مل أ?نرثوبولوج�ا مع ما ëرافقه من Ïرش الهمينة الغربية 

cited in Sluka and Robben, 2007: 18.(  ومل تؤدي اد�اءات �لامء ما بعد
، وٕامنا ٔ�دت ٕاىل ظهور له�ات )Butler, 2002: 37-43( مضادة قوية جحجاحلداثة ٕاىل 

بني " التبادلية"اعتنقوا قمية �ىل س��ل املثال، ٔ�ن �لامء البحوث النوعية قد تصاحلية، مهنا 
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الباحث واملبحوثني وتقدمي يشء مف�د {لمبحوثني مقابل تعاوهنم مع الباحÔني النوعيني وذ� 
كقمية مرتبطة ´لعمل امليداين، وذ� لكه من ٔ�#ل ٕاضعاف جحة �لامء ما بعد احلداثة 

و�ىل اجلانب ا?ٓخر، ). Sluka and Robben, 2007: 21(ربية واملتعلقة ´لهمينة الغ
ماكنية توا#د �القات تطبيقا {له�ة التصاحلية ٕ́ ، بدٔ� �لامء البحوث النوعية ´ال�رتاف 

مzنو�ة بني الباحÔني واملبحوثني، مبا يف ذ� تþ العالقات اليت تؤدي ٕاىل إالنتاج املشرتك 
 ,Karnieli-Miller, Strier and Pessach(قليدية {لمعرفة بدال من العالقة الهرم�ة الت 

2009; Reason and Riley, 2009.(  

بعد ٔ�ن فرق�ا بني البحوث النوعية  :الفرق بني البحوث النوعية والبحوث المكية
 Qualitative researchبني البحوث النوعية  والبحوث الفهمية ي�ٔيت ا?ٓن دور اrمتيزي

البحوث النوعية wجتاهات èس�تكشف .  Quantitative Researchوالبحوث المكية 
 Focusوالسلو¹يات والت�ارب من µالل طرق اكملقابä الشخصية ٔ�و امجلا�ات البؤرية 

groups . ظرا {لرتكزي �ىل�وحتاول هذه البحوث التعمق يف �ٓراء املبحوثني ومن مث ف
ولكن يتطلب  بحوثني،من امل wجتاهات والسلو¹يات والت�ارب فٕانه ال يلزم العدد الك�ري 

وحتت مظä . أ?مر املكوث معهم ملدة ٔ�طول ºكÔري مما هو احلال يف البحوث المكية
البحوث النوعية تتوا#د هناك طرق ؤ�ساليب مzعددة مهنا دراسة احلا3، وميكن توضيح 

  :ذ� يف الشلك التايل
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  البحوث النوعية  
   ↓    

    تعمتد �ىل   
     ↓    
    رمقيةبيا¢ت mري   
     ↓    

   ↓  
  الوصف  

   ↓  
  املداµل

   ↓  
  أ?ساليب

   ↓       ↓  
  املالحظة*  دراسات احلا3  ذاتية ٔ�و خشصية*
  الuسجيالت �ٔو املذ¹رات احلقلية *    هتمت بفهم السلو¹يات إالÏسانية*

يعترب الباحث جزًءا من العملية *
  البحثية ول�س جمرد مالحظ µار,

  wطانٔ�حباث الفهم و�uسجيل اليويم *  سuال
  واخلرباتل²�ٔداث 

  املقابالت الشخصية*    تعمتد �ىل الس�ياق والب�lة احمليطة*
  wس�ت��ا¢ت*  حبوث الفصول ا¨راس�ية  èسعى من ٔ�#ل التفرد واrمتزي*
  الو»ئق*    ال ميثل جحم العينة ٔ�مهية µاصة*
ðركز �ىل الواقعية ا¨ينام�ك�ة ول�س *

  عامة�ىل التعم�ت ال
أ?دوات السمعية ٔ�و *  البحوث أ?دائية

  البرصية
  دراسة احلا3 يف ظل ا¨راسات النوعية. ١شلك 

جماالت ðمتزي فهيا البحوث المكية عن  ةٕاىل ثالث) Searle, 1995( سريل وقد ٔ�شار
هتمت البحوث النوعية بفهم . معيار الفهم مقابل التفسري ~هدف {لبحث) �ٔ : (البحوث النوعية

) ب. (قات املعقدة بني مzغريات خمتلفة ب�k هتمت البحوث المكية ´لتفسري والضبطالعال
معيار املعرفة املكuشفة مقابل املعرفة املÙش�ٔة ٔ�و املكونة، فالباحÔون النوعيون يعتقدون �ٔن 

معيار دور الباحث يف ) ج. (املعرفة تÙش�ٔ وتطور وال ðكuشف كام يعتقد الباحÔون المكيون
 يعرتف الباحÔون المكيون بدور الباحث يف البحوث المكية ح�ث ال البحث ح�ث ال

وقد قام �دد من الباحÔني . عرتف به كثريا يف البحوث النوعيةجيب ٔ�ن ëكون خشصيا ب�k يُ 
جياز احملاور الهامة {لمتيزي بني البحوث المكية والبحوث النوعية كام يتضح يف اجلدول  ٕ́

  : التايل
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  بني البحوث المكية والبحوث النوعية بعض الفروق. ١#دول 
  البحوث النوعية  البحوث المكية  حمور اrمتيزي

  .قريبة  .بعيدة  .العالقة بني الباحث واملبحوث
موقف الباحث ´لÙس�بة 

  .{لمبحوث
  .داµيل  .µار,

  .ذاتية ومzعددة  .موضوعية وفريدة  .طبيعة احلق�قة
س�بة »بتة وµارج�ة ´لÙ   .صورة احلق�قة wج�عية

  .{لمبحوث
معلية ومÙش�ٔة اج�عيا 

  .بواسطة املبحوث
العالقة بني النظرية واملفاهمي من 

¢ح�ة والبحث من ¢ح�ة 
  .ٔ�خرى

حتقق من الفروض �القة 
  .البحثية

¢ش�ئة �القة 
Emergent .  

  .).Bryman, 1995; Creswell, 1994; Neuman, 2000: (املصدر
البحوث المكية ðكون ٔ�كرث بناء وحتديدا وذ� ن طرق البحث يف إ وكذ� ميكن القول 

هذا يف الوقت  ،´لÙس�بة {لعينات ؤ�دوات مجع البيا¢ت وذ� من ق�ل معلية مجع البيا¢ت
و´لÙس�بة . اøي يتطور ف�ه موضوع البحث يف البحوث النوعية لكام يتطور البحث نفسه

ب�k ت�uع النتاجئ البحثية يف {لنتاجئ البحثية ت�uع البحوث المكية منط الربهان التعمميي 
البحوث النوعية منط الربهان إاليديوجرايف ٔ�و اøايت mري التعمميي املرتبط بفرتة زم�ية حمددة 

و�ø فٕان البحوث النوعية تصلح ¨راسة اÉاالت الراخسة الثابتة واملعقدة . وم�طقة معينة
هات والقمي واملشاعر والعواطف واليت تتضاءل حولها املعرفة والظواهر املعنوية اكالجتا

كام تصلح البحوث النوعية . ومعليات التفكري اليت يصعب دراس�هتا ´لبحث المكي التقليدي
  .¨راسة الظواهر اليت يصعب حتديد ²دودها يف واقعها احليايت

ومن الناح�ة النظرية املهنجية �ٔو الفلسفة العلمية تت�ذ البحوث المكية املدµل الوضعي 
ب�k ت�uع البحوث النوعية املهنج الفهمي �ٔو  Positivismلظواهر wج�عية ¨راسة ا

  :نلخص الفرق ب�هنام يف اجلدول التايل وا{�ان، wInterpretivismس�uطاين 
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بني الوضعية والفهمية اrمتيزي. ٢#دول   
 Interpretivismالفهمية  Positivismالوضعية   املعيار

العالقة بني 
  فرداÉمتع وال

اÉمتع �شلك الفرد، واÉمتع 
يتكون من حقائق اج�عية 
تفرض ضغوطها �ىل الفرد 

وتتحمك يف سلوكه 
)Durkhein.(  

ميتþ أ?فراد وعيا، ول�سوا جمرد 
ىم حير~ها اÉمتع ح�ث يتفا�لون مع دُ 

  .القوى wج�عية اخلارج�ة

ميكن تفسري سلوك أ?فراد 
بصورة �امة من µالل املعايري 
wج�عية اليت يتعرضون لها 

µالل معلية تطبيعهم wج�عي، 
واليت ختص طبقهتم wج�عية 

  .ونوعهم وان�ءاهتم العرق�ة

أ?فراد ¹يا¢ت لكية mاية يف التعق�د 
ختتلف جتارهبم وفهمهم لنفس احلق�قة 
املوضوعية كام ٔ�ن هلم ٔ�س�با´ خمتلفة 

  .ٔ?فعاهلم

البؤرة العامة 
{لبحث 
  عيwج�

يرتكز هدف البحث wج�عي 
يف اكuشاف القوانني اليت حتمك 
السلوك إالÏساين كام هو احلال 
´لÙس�بة {لعلامء اëøن ëكuشفون 
  .القوانني اليت حتمك العامل الطبيعي

ðمتثل بؤرة البحث wج�عي يف 

التوصل ٕاىل نظرة مzعمقة حلياة 
املبحوثني ؤ�ن يتوصل الباحÔون ٕاىل 

{لس�ب اøي من ٔ�#� فهم مzعاطف 
�سþ املبحوثون سلو~هم اøي 

  .يقومون به
�ىل العلامء wج�عيني ٔ�ن ي�uعوا 

طرقا ومداµل مشاهبة لقر¢هئم 
  . يف العلوم الطبيعية

�ىل العلامء wج�عيني اتباع 
ليك  فزي'ئية ٔ�ساليب mري �لمية

  .يدر¹وا العامل من م�ظور املبحوثني
عيون طرقا يفضل العلامء wج�

حبثية مكية èسمح {لباحث ٔ�ن 
  .يظل م�فصال عن املبحوثني

يفضل الباحÔون wج�عيون اتباع 
طرق حبث نوعية èسمح ´لتفا�ل 

  .القريب مع املبحوثني
حتليل وفهم الظواهر wج�عية، المكية، إالحصاءات الرمسية، الطرق البحثية 
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äج�عية،   املفضw املسوح
wس�ت��ا¢ت، املقابä الشخصية 

كام تتطلب . ²دةاملنظمة واملو 
الوضعية �ٔن ðكون أ?دوات 
äالبحثية صادقة معمتدة ممث.  

وتuسامح التفسريية يف التضحية 
´الع�دية واrمتثيل من ٔ�#ل حتق�ق 

  .قدر ٔ�كرب من الصدق�ة

املصطل,ات 
  املفzاح�ة

املوضوعية، �دم الت,زي، 
wجتاهات واملقار¢ت، 

 ، الس�ب��ة، التعمميwرتباط
  .ة، العلميإالحصايئ

اøاتية، التفا�ل، wندماج، 
التوافق، املشاعر، wس�uطان، 

التعاطف، الوصف العام، ا¨وافع 
  .، التعممي الت,لييلالفردية، إالÏسانية

أ?ساس 
  الفلسفي

ٔ�ي ٔ�ن العامل  Realismالواقعة 
يو#د فعال وميكن دراس�ته كام 

  .هو

ٔ�ي ٔ�ن العامل  Idealismالعقالنية 
يو#د ولك�ه يو#د ويدرس بعقول 

  .الناس
الو²دات 

احلق�ق�ة {لواقع 
  wج�عي

  .أ?فراد  .اÉمتع واملنظامت wج�عية

  تو�ات الفهم
دراسة نوع وطبيعة العالقات 

  .اليت èسمح بوجود امجلع إالÏساين
دراسة املعاين اøاتية اليت يضفهيا 

  .الناس �ىل ٔ�فعاهلم

  ةالنظري
بناء م�طقي يقميه الباحÔون من 
  .ٔ�#ل تفسري السلوك إالÏساين

سلسä من املعاين �س�ت�د�ا الناس 
  .من ٔ�#ل فهم �املهم وسلو¹ياهتم

  اÉمتع
تمت ٕادارته بواسطة قامئة من القمي 

  .العامة والقوا�د والتدµالت
تمت ٕادارته �ىل ٔ�ساس القمي املعتنقة 

  .ب�ٔحصاب النفوذ والسلطة
  )Thompson, 2015; Cohen, et. al,, 2007( تومسون و ¹وهني صورة معد3 من: املصدر

نفس ) Sandberg, 2004, cited in Weber, 2014( ساندبريج هذا وقد عرض
  :الفروق ولكن بنظرة خمتلفة كام يتضح من اجلدول التايل
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  )Sandberg, 2004(ٍ ساندبريج بني الوضعية والفهمية حسب تقدëر اrمتيزي. ٣#دول  

الفروض النظرية 
  :الفوق�ة حول

  الفهمية  الوضعية

�مل (أ?نطولوج�ا 
 .)الوجود

) الباحث(الشخص 
  .واحلق�قة م�فصالن

الباحث واحلق�قة ال ميكن الفصل 
  ).العامل-احلياة(ب�هنام 

 .نظرية املعرفة
Epistemology  

احلق�قة املوضوعية تتوا#د 
  .µارج العقل ال�رشي

راد' من µالل معرفة العامل تتكون إ 
  .اخلربة احلياتية   {لفرد

  .موضوع البحث
ميتþ موضوع البحث 

خصائص موروثة تتوا#د 
  .مس�تقä عن الباحث

فهم موضوع البحث يف ضوء ب�Ùان يُ 
  .املعاين خلربة الباحث احلياتية

  .إالحصاء، حتليل احملتوى  .الطريقة
 .الت�ٔويل و�مل الظواهر

Hermeneutics and 
phenomenology 

نظرية احلق�قة ٔ�و 
 Theory of .الواقع

truth 

املقابä بني املقوالت البحثية 
  .واحلق�قة

احلق�قة ٕاجناز ٕارادي ح�ث تتقابل 
مفاهمي موضوع البحث مع µربة 

  .الباحث مبوضوع البحث

 Validity .الصدق
 تقاسالت�¹ٔيد ح�ث 

  .البيا¢ت احلق�قة حبق
اد�اءات معرف�ة حمصنة ´¨فاع 

  .وإالق�اع

 .wع�دية
Reliability 

  ،القابلية {لتكرار والثبات
الوعي الفهمي، ح�ث يعرف 

الباحÔون عواقب ذات�هتم ويتعاملون 
  .معها

 Cited in Weber, Ron (2004) Class notes provided by Jorgen: (املصدر
Sandberg; MIS Quarterly, Vol. 28, No. 1, March, p. iv..(  

دµل يف رصا�ات املقارنة يلن  املؤلف احلايل أ�ن هذ ٕاىل ث احلايل ٔ��الهولقد ٔ�شار الباح
بني املهن�ني المكي والنوعي ٕاال ٔ�ن �wرتاف بقمية لك مهنام وحسن تطبيق لك مهنام يف 
املواضع الصحي,ة ٕان هو ٕاال ðاكمل مهنجي يقzضيه الفهم املوضوعي العميق {لظواهر 
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اخلطاب "يف خzام مقالته بعنوان ) Weber, 2004( ف�رب وهذا هو ما ٔ�كده. wج�عية
 The rhetoric of positivismرؤية خشصية : أ?جوف حول الوضعية مقارنة ´لفهمية

vs interpretivism: A personal view ح�ث يقول:  

For my part, however, I no longer want to be labeled as a positivist 
researcher or an interpretive researcher. It is time for us to move beyond 
labels and to see the underlying unity in what we are trying to achieve via 
our research methods. The commonalities in my view are compelling and 
paramount. We ought to celebrate them because they underpin the value 
of our role as scholars. The differences, on the other hand, are ancillary. 
We should understand them, but they should not divide us. The challenge 
for us now is to rethink and develop a new rhetoric so we come to a 
deeper understanding of the metatheoretical assumptions that underlie 
our research. (Weber, 2004: xii) 

  :املؤلف احلايلاملواقف املت�ذة فهيا من ق�ل  ق�ول وف� ييل ðرمجة لهذه الفقرة {لت�¹ٔيد �ىل

عترب ٔ�ن يف ٔ�رغب ٔ��د ¢ح�يت، مع ذ�، مل ومن  ²ان لقد. تفسري'ً  ´حÔًا ٔ�و وضعيا ´حÔًا ��
�ا  أ?ساس�ية الو²دة و�رى املسميات نت�اوز ليك الوقتÙمن حتق�قه حناول ف�اليت جتمع بي 
�ا من فالقوامس. حبوثنا ٔ�ساليب µاللÙعة نظري و�ة املشرتكة بي� ،قصوى ٔ�مهية وذات مق
 ٔ�خرى، ¢ح�ة من wخzالفات،ٔ�ما . ~علامء دور¢ نعيل من قميهتا ٔ?هنا تدمع قمية ٔ�ن وجيب

 هو ا?ٓن يوا�نا اøي الت,دي .ال جيب ٔ�ن تفرق�ا لكنو  ،ندر~ها ٔ�ن بجي فرعية ولكن ه�يف 
{لمفرتضات النظرية  ٔ�معق فهم ٕاىل نصل حىت ليك نطور خطا´ #ديدا والت�ٔمل النظر ٕا�ادة

  .حبوثنا وراء ðمكن اليت املهنجيةو 

�ëز ´لرمغ من ال :ا�تلط {لبحوث المكية والبحوث النوعية وwس�ت�دامالتاكمل املهنجي 
النوعي بني املهن�ني المكي والنوعي كام س�بق ٕايضاح ذ� ٕاال �ٔن الفهم املتاكمل {لظواهر 

ويؤكد ذ� ما يقو� . wج�عية كثريا ما �س�تلزم اس�ت�دام املهن�ني يف نفس ا¨راسة
ٕاجراء حوار بني من ٔ�ن ) Green and Caracelle )1997b: 13جرëن واكراس�يل 

الفكرية يدمع التوصل لنتاجئ ٔ�كرث مشوال ومعقا مما ميكن ٔ�ن  خمتلف طرق البحث ؤ�طرها
 Tashakkoriكام ٔ�طلق �شا¹وري و تيديل  .حتققه طريقة وا²دة ٔ�و ٕاطار فكري وا²د

and Teddlie )2003: 10 ( ن  " احلركة املهنجية الثالثة"لقبëمؤكدا ما ٔ�شار ٕاليه جر
  .و اكراس�يل
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ا ما يتطلب ðاكمل املهنجية البحثية اس�ت�دام كثري  :مواطن القوة يف البحوث ا�تلطة
ومن ٔ�مäÔ ذ� . البحوث المكية مع البحوث النوعية يف زمن وا²د ٔ�و يف تتابع قصري املدى

  : ما ييل

ðمتزي البحوث النوعية بقدرهتا الفائقة �ىل بناء الkذج النظرية اليت ترثي النظرية  .١

ق إالم�رييقي من صدق ٔ�و حصة هذه wج�عية، ٕاال ٔ�نه يف نفس الوقت يصعب التحق
أ?ب�Ùة النظرية ٔ�و أ?طر الفهمية، وهنا ي�ٔيت دور البحوث المكية {لتحقق من حصة وصدق 

ذ� ٔ?ن البحوث المكية ميكهنا الق�اس المكي . هذه أ?ب�Ùة ٔ�و تþ أ?طر ٔ�و الkذج
ايئ من حصة هذه {لمفاهمي ٔ�و املتغريات املكونة {لkذج النظرية وٕاجراء التحقق إالحص

الkذج الس�ب��ة ٔ�و من حصة العالقات املفرتضة بني املتغريات املكونة {لمنوذج واليت بÙهتا 
 .البحوث النوعية

ميثل wس�ت�دام املزدوج {لبحوث المكية والبحوث النوعية نو�ا من حتق�ق التثليث  .٢
Triangulation ي يؤكد من صدق النتاجئ املتحصل �لهيا ٕاذا ما اتفøقت نتاجئ وا

ويتحقق هذا التثليث ٔ�يضا ٕاذا ما تطابقت نتاجئ املدµل . املهن�ني المكي والنوعي
املتبع (مع نتاجئ املهنج wس�ت�Ùاطي ) املتبع يف البحوث المكية بصورة ٔ�ساس�ية(wس�تقرايئ 

 ).يف البحوث النوعية بصورة ٔ�ساس�ية

هنج النوعي يف دراسة معينة حتسني وتطوëر الطرق البحثية الناجت عن ٕاماكنية تطوëر امل .٣
 :Green et. al., 1989(مبعرفة النتاجئ املتحصل �لهيا من املهنج المكي ٔ�و العكس 

295.( 

حتقق البحوث ا�تلطة القدرة �ىل فzح �ٓفاق حبثية #ديدة ٔ�و صياmة ٔ�س�ئä حبثية #ديدة  .٤
ملام يؤدى  وهذا ،ل�س من السهل التوصل ٕاrهيا من µالل مهنج مكي م�فرد ٔ�و نوعي م�فرد

 :Green, et. al., 1989(ٕاىل تطور املعرفة النظرية يف العلوم wج�عية والسلو¹ية 
260.( 

èسامه البحوث ا�تلطة يف جناح املساعي حنو حتق�ق مشولية أ?طر النظرية اليت تنطلق  .٥
، ٔ�ي التاكمل "Holismاللكية "مهنا البحوث المكية ومن مث èسامه يف حتق�ق م�دٔ� 

بني مكو¢ت النظم و�دم قدرة املكون الوا²د �ىل البقاء مس�تقال عن املكو¢ت  العضوي
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�القzه ´للك، وهذا ما حيقق مقو3  فهم من µاللخرى، ؤ�نه ال ميكن فهم املكون ٕاال ا?ٔ 
 .ٔ�ن اللك ال �ساوي مجموع أ?جزاء

المكي �ٔو و�ىل العموم ëرى املؤلف احلايل ٔ�ن التعصب من #انب الباحÔني ٔ?²د املهن�ني 
النوعي ٕان هو ٕاال تعصب مبعىن اللكمة، فاحلق�قة wج�عية ش�ي��ة اكنت ٔ�م معنوية، 
µارج�ة اكنت ٔ�م داµلية، واقعية اكنت ٔ�م تصورية ال ترص �ىل طريقة ٔ�و ٔ�داة معينة 
الس�تكشافها والغور يف ٔ�عامقها، حىت إالÏسان العادي عند تناول mذائه ال ëكzفي ´لطعم 

س�ت�دم ²اسة الشم، بل و�س�ت�دم الرؤية فعادة ما يقال إالÏسان ي�ٔلك بعي�Ùه فقط، وٕامنا � 
ق�ل ٔ�ن ي�ٔلك بفمه، كام �س�متتع مبلمس الطعام، وقد �س�متتع ٔ�كرث ؤ�كرث ٕاذا اكن ينصت ٕاىل 

wس�متتاع ´لطعام وحسن هضمه وwس�تفادة . موس�يقى هادئة ٔ�و جيلس يف جو شاعري
 ٓ نية ومزتام�ة حتقق ðاكمال ولكية نظام�ة اكليت نت,دث م�ه هو وليد حواس مادية ومعنوية �

 املؤيدون بذل �ø، ون��uة. عهنا يف العالقة بني البحوث المكية والبحوث النوعية
ا وتصنيفه اوتوثيقه الت,ديده مكÔفة �وًدا ا�تلطة أ?ساليب لبحوث املعارصون

)Creswell, 2009; Green, 2008; Johnson, 2006; Tashakkori and 
Teddle, 1998, 2003, 2009.(  

ٔ�ن البحوث ا�تلطة ل�ست بد�ة ٔ�و ابتاكرا #ديدا ملا لها من #ذور ومما جيب إالشارة ٕاليه 
وقامت دراسات �س�يك�ة  ).Teddlie and Tashakkori, 2009: 8–13(معيقة 

 اليت ٔ�جراها ليند و ليند  Middletownقدمية ´س�ت�دام البحث ا�تلط مÔل دراسة 
)Lynd and Lynd, 1929( ج�عية يف مدينةw ر و النت {لطبقات�، ودراسة وار

Yankee city)1941( ودراسة م�د ،)Mead, 1929" ( سن الرشد يف ساموا
Coming Age in Samoa" ودراسات ٔ�خرى كثرية حىت ٔ�نه يف جمال حبوث التق�مي ،

ة حىت هذا الوقت س�بعا ومخسني دراس ١٩٨٩فقط حرصت دراسة مرجعية Ïرشت �ام 
 ,Greene, Caracelli and Graham(اس�ت�دمت مجيعها مهنج البحوث ا�تلطة 

وقد سا�دت لك هذه أ?صول ٔ�و اجلذور القدمية {/راسات ا�تلطة �ىل ). 1989
  .اسرت#اع تطبيق هذه ا¨راسات وق�ولها
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  )Tashakkori and Teddle, 1998: 128-135(وقد عرض �شا¹وري و تيديل 
الث توليفات من ðزامن ٔ�و تتابع ٕاجراء لك من البحث المكي والبحث النوعي عند ٕاجراء ث

  : التايل اجلدولالبحوث ا�تلطة تتضح يف 

  الفlات الثالث من طرق الت,ليل ا�تلط. ٤#دول  

  توليفات µلط البحوث المكية والنوعية يف ا¨راسات ا�تلطة
  نالت,ليل ا�تلط املتوازي ٔ�و املزتام

�هتاء من جتربة معملية ) نوعي(املقابä الشخصية مع املبحوثني  w وذ� )مكي(وذ� عند ،
 .من ٔ�#ل التعمق املعنوي يف سلو¹يات املبحوثني

~جزء من ) مكي(مع أ?س�ئä احملددة �ٔو املغلقة ) نوعي(اس�ت�دام وحتليل أ?س�ئä املفzو²ة  
 .اس�ت��ان وا²د

  . ¢ت مكية من µالل حتليل احملتوىحتويل البيا¢ت النوعية ٕاىل بيا 
  )النوعي ٔ�وال مث المكي(الت,ليل املتتابع 

اس�ت�دام البيا¢ت النوعية لتقس�مي املدرسني مÔال ٕاىل مجموعتني اع�دا �ىل مالحظة   
  ).مكي(مث مقارنة اس�ت�ا´ت املدرسني الس�ت��ان معني ) نوعي(طريقهتم التدر�س�ية 

  )مث النوعيالمكي ٔ�وال (الت,ليل املتتابع 
اس�ت�دام بيا¢ت نوعية #ديدة حول املبحوثني اëøن ٔ�دوا ٔ�داًء مهبرا ٔ�و هؤالء اëøن ٔ�دوا 

وذ� يف حتليل مكي، مث فهم ٔ�و تفسري قميهم ) املتطرفون ٕاجيا´ وسلبا(ٔ�داًء رديئا {لغاية 
  ).نوعي(املتطرفة 

 Tashakkori and Teddle (1998: 128-135): املصدر
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  لثاينالفصل ا

  �رخي مهنج الت,ليل النوعي
جون س�uوارت  ²اول الفالسفة �ىل مر العصور م�اقشة م�طق العقلنة إالÏسانية، واكن

م هو من �١٨٤٣ام   A system of Logicيف كتابه ) John Stuart Mill( م�ل
 Method ofٔ�شار ٕاىل طريقzني {لبحث mري التجرييب وهام أ?سلوب  االتفايق 

agreement اليف واzخw سلوب?ٔMethod of difference .تفايقأ?سلوب اال 
وحتتوى ها�ن احلالتان �ىل  ،ينص �ىل ٔ�نه ٕاذا ²دثت ²التان ٔ�و ٔ�كرث من ظاهرة معينة

ظرف وا²د ٔ�و صفة وا²دة فٕانه ëكون هذا الظرف ٔ�و تþ الصفة ٕاما س��ًا ٔ�و ٔ��رًا ٔ�ي 
  Yيف لك ظاهرة حتتوى �ىل احلاX   3ٔ�ي ٔ�نه ٕاذا و#دت احلا3 ،ن��uة لهذه الظاهرة

وهناك ٔ�يضًا الوضع السليب لطريقة التوافق . ن س�ب��اً تاميك�نا القول ´ن احلالتني مرتبط 
ميك�نا  non-Yيف لك ظاهرة حتتوى �ىل احلاnon-X  3وينص �ىل ٔ�نه ٕاذا و#د¢ احلا3 

 Yهرة سقوط املطر ويه ظا Xفٕاذا ٕافرتضنا ٔ�ن . ن س�ب��اتاالقول ٔ�يضًا ٔ�ن احلالتني مرتبط 
بصورتيه إالجيابية  يه ²ا3 الضغط اجلوى املنخفض ميك�نا توضيح أ?سلوب االتفايق

  :والسلبية كام ييل

  ـ الصورة إالجيابية تفايقأ?سلوب اال

 الظاهرة تؤدى ٕاىل  العوامل يف املوقف
A   B   C   D Y   X 
Y   E   F  G  H    X  
I   Y   J   K  L   X  
M  N  Y  O  P   X  
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  ـ الصورة السلبية أ?سلوب االتفايق

 الظاهرة تؤدى ٕاىل  العوامل ىف املوقف
A B C D Y non -Y    non-X  
Non- Y E F G H   non-X  
I non- Y  J  K L   non-X  

M  N non - Y O  P   non-X  

ٔ�ن ذ� هو ح�ث هو µليط من أ?سلوبني السابقني، اتبا�ا ؤ�كرث التصم�ت الربهانية 
وهذا اخلليط هو ما �سمى . أ?ساس اøي ي�ىن �ليه تصممي الت�ارب ال-س�ييك

وينص هذا أ?سلوب �ىل �ٔنه لو  ،Method of difference ´ٔ?سلوب wخzاليف
حتدث، وىف نفس  وىف أ?خرى ال  X حتدث احلا3 امن يف ٕا²داهاكنت هناك ظاهر�

ح�� ال   Yحتدث احلا3 ال، وكذ�  Xا3 ح�� توا#دت احل Yالوقت حتدث احلا3 
وهذا هو الوضع اøي .  Yو X لاكن هناك �القة س�ب��ة بني لك من   X حتدث احلا3

نقصده عندما نت,دث عن املوقف التجرييب اøي حيتوى �ىل لك من اÉمو�ة التجري��ة 
Experimental group  مو�ة املقارنيةÉوا Control group شنيا{لتuاهبان يف  ت

مzغري (صفاهتام ٕاىل ٔ�قىص در#ة ممك�ة، وىف نفس الوقت �سلط العامل املس�تقل 
�ىل اÉمو�ة التجري��ة ب�k ال �سلط �ىل اÉمو�ة املقارنية ف��د ٔ�ن اÉمو�ة ) wخzبار

التجري��ة قد ت�ٔ�رت يف صفة ما وهذه الصفة èسمى ´ملتغري التابع ب�k مل تت�ٔ�ر اÉمو�ة 
اÉموعتني ëرجع ٕاىل  من رنية ´لÙس�بة لهذه الصفة وëكون الفرق بني الت�ٔ�رëن يف لكاملقا

  .ت�ٔثري العامل املس�تقل

  :ٕاذا افرتضنا ٔ�ن لٔ�سلوب wخzاليفوبت�س�يط ٔ�كرث 

A  B  C  D حتدث مع  W X Y Z 
B  C  D  حتدث مع  X Y Z  

 . Xىل ðكون يه الس�ب ٔ�و الن��uة، ٔ�و جزء من الس�ب املؤدي إ    Aفٕان 

ويه الطريقة ا�تلطة لٔ�سلوبني االتفايق ) Mill(وهناك طريقة »لثة ٔ�شار ٕاrهيا 
  : وwخzاليف وفهيا
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A  B  C حتدث مع  X Y Z  
A  D  E حتدث مع  X Y W 

B  C حتدث مع  Y Z  
  .Xيه الس�ب، ٔ�و جزء من الس�ب املؤدي ٕاىل   Aفٕان هذا يعين ٔ�ن 

  :، ويه تعىن ٔ�نهMethod of residuesريقة البقا' وال زالت هناك طريقة رابعة ويه ط

A  B  C حتدث مع  X Y Z 

   ،èYس�ب  Bوٕاذا اكن من املعروف مس�بقا ٔ�ن  
 ،èZس�ب  Cؤ�يضا من املعروف مس�بقا ٔ�ن 

  Zيه الس�ب ٔ�و الن��uة لـ   Aفٕانه ح�نئذ ðكون 

 Method ofوهناك µ�ٔريا الطريقة اخلامسة ويه طريقة التباينات املرتافقة 
concomitant variations  واليت تعىن ٔ�نه عندما ختتلف ظاهرة معينة بطريقة ما ويف

نفس الوقت ختتلف ظاهرة ٔ�خرى مع أ?وىل بطريقة معينة ðكون الظاهر�ن مرتبطتني 
س�ب��ا، مفثال ٕاذا و#د الفارق العمري والتعلمي يف ²االت الطالق يف عرشëن قرية، وو#د 

عمري بني املزتو#ني يف هذه القرى بÙس�بة معينة يصاحهبا ز'دة ٔ�نه لكام ëزيد الفارق ال
مرافقة يف معدل الطالق بتþ القرى ف�عىن ذ� وجود �القة س�ب��ة بني الفارق العمري 

  .ومعدل الطالق

ظهرت تو�ات الت,ليل النوعي ملوا#ة هذا  )Mill(وعندما قام الباحÔون بتطبيق م�طق 
ي العلمي يف ٔ�ملانيا يف هناية القرن التاسع عرش وبداية وقد صار اجلدل املهنج. التطبيق

القرن العرشëن مركزا حول الوضع العلمي واملهنج البحيث لعلمي wقzصاد وwج�ع مركزا 
واملعرفة إاليديوجراف�ة  Nomotheticحول التضاد بني املعرفة الوضعية التعمميية 

Ideographic رى وجود قوانني ¹ونية . ةا�تصة بتفسري ²االت ٔ�و²�ٔداث فريدð أ?وىل
ميثل اكuشافها الهدف من البحث العلمي، والثانية ðرى �دم وجود هذه القوانني نظرا 

  . خلصوصية احلاالت وأ?²داث وانغراسها يف س�ياقات خمتلفة
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وقد مال الباحÔون وقهتا لوضع �لوم wقzصاد وwج�ع والس�ياسة يف الفlة أ?وىل، 
ومن مث فمل ëكن هناك مسا²ة النتقاد . خي وأ?نرثوبولوج�ا يف الفlة الثانيةووضع �لوم التار

ز¢نيuسيك و  ومبرور الوقت وت�ٔثري ٔ��الم مÔل. هذëن اrمنطني البحثيني يف ذ� الوقت
ظهر مفهوم العمل الثقايف ) Znaniecki, Sorokin and Weber( سورو¹ن و ف�رب

Cultural science  ي يعمتد �ىلøج�عية عاينفهم املاw ج�عية وأ?فعالw . متثل
wسرتاتيجية البحثية : هذا العمل يف ثالثة ٔ�نواع من املنطق اخلاص ´لبحث النوعي ويه

، Ideal-type analysis، حتليل الkذج املثالية Interpretive strategyالتفسريية 
مكو¢ت الظاهرة  اøي يعمتد �ىل البحث عن Formal analysisوالت,ليل الشلكي 

ة العالقة ب�هنا و¹يف تؤدي هذه التوليفة من املكو¢ت ٕاىل بلورة �وحماو3 اكuشاف دينام�ك 
  .ونوحض هذه أ?نواع املنطق�ة يف السطورالتالية. اrمنط اللكي {لظاهرة

تفسريًا �رخييًا ) Wilhelm Dilthey( ف�لهمي ديليث يف ٔ�وائل القرن العرشëن، اقرتح: ٔ�وال
ىل فهم التارخي �ىل ٔ�نه جزء ال يتجزٔ� من معاين ح�اة أ?ش�اص اëøن �شار¹ون �سعى إ 

فقد مت . واكن لهذا املدµل أ?سايس قراxن � يف ا¨راسات إالثنوجراف�ة و�مل wج�ع. ف�ه
 Alfred(ِ ٔ�لفريد ليندمسيث تفصيل املنطق الت,لييل وðركزه يف �مل wج�ع �ىل يد

Lindesmith (ي ابتكøس�تقراء الت,لييل "ر طريقة اwAnalytic induction "
ويف هذه الطريقة يمت تتابع تنق�ة الفروض البحثية �ىل . وذ� يف اربعينات القرن املايض

 مدى ²لقات من البحث امليداين املتتابع، ويه طريقة مت ٕا�ادة تفسريها وتطوëرها �ىل يد
ؤ�طلقا �لهيا ) Barney Glaser and Anselm Strauss( #ل�سار و سرتاوس

"Éرة ذالنظرية اGrounded Theory ."ات ٔ�فاض� .Howard S( بياكر ويف امخلس�
Becker ( من املدو¢ت احلقلية äس�تدالل والربهان يف حتليل المكيات الهائw يف

ويف الس�ت��ات ٔ�صبحت طريقة املالحظة ´ملشاركة وطريقة املقابä . والو»ئق أ?خرى
قة من املداµل املعتربة يف البحث العلمي مبربراهتام املعرف�ة وحتد'هتام الشخصية املتعم

 �ىل )Isaac A. Reed, 2011( احسق ريد ويف اrهناية ٔ�كد. وٕاجراءاهتام البحثية ومؤلفاهتام
املمثل لعصب البحوث النوعية قد ٔ�صبح  Interpretivist logicٔ�ن املنطق التفسريي 

بحث يف الهيالك الثقاف�ة العميقة للك من مدµل الوضعية ٔ�ساسا ممثرا ميكن من µال� ال 
Positivism  ل الواقعيةµومدRealist approach يف البحث العلمي.  
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ما ٔ�طلق �ليه مدµل ) Max Weber(ف�رب طور ) Dilthey( ديليث ´لتوازي مع: »نيا
. سري'ٔ�ي الفهم ٔ�و wس�uطان اøي اعتربه مدµال مقارنيا وتف " Verestehende"الـ 

ٕاماكنية اكuشاف قوانني �امة من النوع اøي ٔ�شار ٕاليه ) Weber( ف�رب ويف الواقع مل ينكر
، ولك�ه ٔ�كد �ىل ٔ�ن ختصيص املعرفة وٕافرادها هو القمية احلق�ق�ة {لتحيليل )Mill(م�ل 

والفهم  Explanationومن مث فقد مجع بني التفسري . wج�عي والتارخيي
Understanding الµ لية منÔذج أ?مkل اس�تعامل ال"Ideal types " اليت تعترب

م�اس�بة لفهم املعاين، ومن مث فميكن اعتبارها م�اظرة {لطبيعة اrمنطية {ل,االت إالم�رييق�ة 
جراء املقار¢ت مzعدية بذ� النظرة الفردية ٔ�و اخلصوصية ٕ́ . ولكهنا يف نفس الوقت èسمح 

العلمي مركز' مليالد �مل wج�ع التارخيي {لهنج ) Weber( ف�رب وهكذا ٔ�صبح مدµل
  .اøي ازدهر يف س�ت��ات القرن املايض

. املهنجي مبثابة احملك {لتطوëرات الالحقة {لمنطق النوعي) Mill( م�ل ٔ�صبح �د: »لثا
{لت,ليل النوعي ) è )Charles Raginشارلز رجيني واكن ٔ�مه هذه التطوëرات هو تفصيل

 Set(وذ� ´س�ت�دام نظرية اÉمو�ات ) Mill( م�ل قوا�داملقارن اøي بىن �ىل 
theory ( واجلرب البوليين)Boolean algebra ( عددة مضنzة م�Ùكويð لت,ديد ٔ�مناط

  .مجمو�ة من احلاالت املوصوفة õشلك مهنجي

و�ىل مسار خمتلف �ٓخر يف هناية القرن العرشëن ²دث تو#ه ٔ�و مهنج ¨راسة الرسد 
ملس�تو²اة جزئيًا من لك من املهنجية إالثنولوج�ة ودراسة الروا'ت وا

)Ethnomethodology ( ل ما وراء البنائيةµومد)Poststructuralism( ح�ث ،
طرقًا نظرية ميكن من µاللها ٔ�ن ختضع ) Larry Griffin( الري جريفني وضع �لامء مÔل

ات wج�عية الروا'ت الرسدية {لت,ليل الرمسي اøي ميكن ٔ�ن يؤدي ٕاىل ٔ�وصاف {لعملي
 Software programsوقد بدٔ� الباحÔون يف اس�ت�دام الربامج إاللكرتونية . الفريدة

وقد مكن لك . Nvivo, Atlas.ti and Ethnoلتنظمي وحتليل البيا¢ت النوعية مÔل 
الباحÔني من مقارنة النتاجئ  Triangulationمن هذه الربامج ´ٕالضافة ٔ�ساليب التثليث 

من طرق حبثية مzباينة مع اس�ت�دام طرق خمتلطة ومzعددة مما ٔ�دى ٕاىل املتحصل �لهيا 
  . املزيد من احملو التدرجيي {ل,دود الفاصä بني الت,ليالت المكية والت,ليالت النوعية
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ولكن مع هذا التطور مل خيلو الت,ليل النوعي من بعض wنتقادات، فعىل س��ل املثال، 
ٕاذا ما اكن ) Stanly Lieberson in Ragin and Becker, 1992( ليربسون èساءل

ٕاضفاء الطابع الرمسي و²ده ميكن ٔ�ن حيل الصعو´ت املنطق�ة {/راسات املقارنة ب�ٔ�داد 
صغرية من احلاالت، ٕاال ٔ�نه ´لÙس�بة {لباحÔني النوعيني، قد ال ëكون هذا النقد مدمًرا كام 

äµس�ت�دامات الرثية {لبيا¢ت يبدو يف البداية، ٔ?نه ميكن اس�ت�دام املقار¢ت املتداwو 
هذا وقد . بوضوح) Lieberson( ليربسون {لحامية من أ?خطاء املنطق�ة الضيقة اليت وثقها

تعرض ٔ�سلوب حتليل احملتوى وðرمزي الظواهر واملتغريات لنقد يتعلق ´لصدق والثبات 
)Berezin, 2014 .(  

اطهم ٕاىل نفس wنتقادات اليت و�ىل العموم فقد تعرض الباحÔون المكيون يف بداية Ïش
 م�ل يتعرض لها الباحÔون النوعيون اليوم، وذ� من µالل الuشكك وwنتقاد ملنطق

)Mill ( شكك يف العالقة بني القمي والبحث العلمي وٕانتاج املعرفة، ولك ماuاملقارين، وال
وقد قابل . يتعلق مبش-ت الق�اس و¹يف�ة تفسري املفاهمي النظرية {لظواهر wج�عية

وهذا هو . هؤالء الباحÔون تw þنتقادات والuشكاكت برتكزيمه �ىل التق�يات إالحصائية
ما يفع� الباحÔون النوعيون اليوم من µالل اه��م يف العقود أ?µرية حنو حتسني 

  .مهنجيهتم õشلك �ام

، والفهم �ٔو Explanationالتفسري و ، Descriptionالفرق بني الوصف 
�uسwطان  Interpretation والت�ٔويل ،Hermeneutics:  نتقال ٕاىلw ق�ل

املبحث التايل يود املؤلف ٔ�ن ميزي بني مصطل,ات ٔ�ربعة ل�س اد�اًء م�ه بقطعية حصة 
مقوالته وٕامنا توضي,ا ملا يقصده بتþ املصطل,ات حىت ال ختتلط �ىل القارئ ٕاذا تعارضت 

جية البحثية اليت ال تتعدى جمرد وصف معامل الوصف هو wسرتاتي . مع مفاهميه اخلاصة
الظاهرة ومكو¢هتا ؤ�بعادها وخصائصها، وتوصف فهيا املتغريات مبقاي�س قد ðكون امسية 
ٔ�و تدرج�ة ٔ�و فرتية ٔ�و Ïس��ة، وميكن ٔ�ن èس�ت�دم فهيا إالحصاءات الوصف�ة مكقاي�س 

ٔ�ما . ابه ذ�التوسط والتباëن والتوزيع التكراراي وأ?شاكل التوضيحية وما ش
wسرتاتيجية البحثية الت,ليلية فه�ي èش�متل �ىل أ?نواع الثالثة أ?خرى من املصطل,ات، 

التفسري يتعدى جمرد الوصف كام يف ا¨راسات . التفسري، والفهم ٔ�و wس�uطان، والت�ٔويل
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الوصف�ة ح�ث يصل ٕاىل اكuشاف طبيعة العالقة بني املتغريات وتناول قضية الس�ب��ة، 
وقد . يمت ذ� موضوعيا دون تدµل الباحث ٔ�و ٕاحقام �ٓرائه ٔ�و نظراته اخلاصة ولكن

 Patricia( كندال و الزارسف�/ �س�ت�دم مصطلح التفسري ٔ�يضا، كام هو احلال يف تناول
Kendall and Paul Lazarsfeld ( لتفصيل العالقات بني املتغريات ح�ث

ح�ث ðرجع  ،لزائفة بني املتغريات�س�ت�دمان مصطلح التفسري ليعىن اكuشاف العالقة ا
مzغريا سابقا  Zح�ث ëكون  Yو  Zٕاىل العالقة اللكية بني  Yو  Xالعالقة امللحوظة بني 

�القة زائفة mري ٔ�صيY  äو  X، وبذ� ðكون العالقة الظاهرة ٕاحصائيا بني Xزم�يا لـ 
فٕانه يعىن  ،فهو ٔ�مع من التفسري، بل قد �شم� ٔ�ما الفهم ٔ�و wس�uطان. وmري س�ب��ة

تفسري العالقة بني املتغريات ولكن من µالل تعمق الباحث نفسه يف ٔ�غوار الظاهرة 
املدروسة وwشرتاك فهيا وممارس�هتا ٔ�و اس�ت�دام املنطق النظري والشخيص {لباحث 

مصطلح ) Kendall and Lazarsfeld( كندال و الزارسف�/ و�س�ت�دم الباحÔان. نفسه
وذ� من  Yو  Xٔ�و ¹يف�ة العالقة أ?صيä ٔ�و الس�ب��ة بني مzغريëن الفهم ٕالدراك م�اك�ك�ة 
) X(يؤ�ر التعلمي : فعىل س��ل املثال. Yو  Xزم�يا بني املتغريëن  µZالل توسط مzغري 

بصورة ٕاجيابية مضطردة، ولكن قد ëكون س�ب هذه العالقة ) Y(�ىل مس�توى املع�شة 
. ي يؤ�ر هو بدوره �ىل مس�توى املع�شةاZ (ø(هو ٔ�ن التعلمي ëرفع من مس�توى ا¨µل 

وهنا قد ëكون الت�ٔثري لكيا، ٔ�ي ل�س {لتعلمي ٔ�ي ت�ٔثري �ىل مس�توى املع�شة، ٔ�و قد ëكون 
الت�ٔثري جزئيا ح�ث ëمتثل ت�ٔثري التعلمي �ىل مس�توى املع�شة يف ت�ٔثري م�ارش وت�ٔثري mري 

¹ر ٔ�ن العالقة هنا بني ويعترب الباحÔان سابقا اZ .(ø(م�ارش �رب وساطة مzغري ا¨µل 
هذا وقد ëكون . التعلمي ومس�توى املع�شة ðكون �القة ٔ�صيä س�ب��ة، ؤ�نه قد مت فهمها

هذا الفهم ٔ�و wس�uطان دون ق�اس موضوعي ٔ�و ٕاحصايئ ٔ�ي من µالل دور الباحث 
فهو  Hermeneuticsٔ�ما الت�ٔويل . وذ� يف ا¨راسات النوعية اليت س�مت تفصيلها ٔ�د¢ه

لتفسري والفهم سابقي ا¹øر ´ٕالضافة ٕاىل توقع النتاجئ اليت ترتتب �ىل العالقات بني �شمل ا
املتغريات ٔ�و التعرف �ىل م�طو'ت هذه العالقات وحتديد معا�هيا اليت متثل جوهر احلقائق 

  .wج�عية، وس�مت تناول هذا املصطلح ´لتفصيل الحقا
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  الفصل الثالث 

  ث الفهمي ٔ�و wس�uطاينمنوذج البحالبحوث النوعية و 

مكهنج لرؤية  Interpretive researchتت�ذ البحوث النوعية منوذج البحث الفهمي 
احلقائق wج�عية والتعامل معها، ومن مث ف�جب �لينا تناول هذا املهنج ومز''ه وحتد'ته 

  .بدر#ة من التفصيل الÙس�يب

  :ية بعدة مزا' فريدةðمتزي البحوث الفهم  :البحوث الفهمية مزا' وحتد'ت

م�اس�بة الس�تكشاف أ?س�باب اخلف�ة وراء العمليات wج�عية املعقدة واملuشاºكة  .١
كون ا¨الئل ٔ�و الرباهني ðومzعددة اجلوانب مÔل العالقات البي�Ùة بني املÙش�ٓت ح�ث قد 

 .المكية مz,زية، ٔ�و mري دق�قة، ٔ�و صعبة الوصول ٕاrهيا

�ىل بناء النظرية يف اÉاالت اليت ال تفzقر ٕاىل نظرية  ٔ�و مسا�دة �ادة ما ðكون معينة .٢
 .موجودة

م�اس�بة ¨راسة أ?²داث ٔ�و العمليات املرتبطة õس�ياق حمدد، وفريدة، ٔ�و ذات  .٣
 .خصوصيات ممتزية

èس�تطيع البحوث الفهمية ٔ�يضا التوصل ٕاىل أ?س�ئä البحثية املهمة ذات الصä مبوضوع  .٤
 .ملمكن ت�uعها يف حبوث املتابعةا¨راسة ´ٕالضافة ٕاىل القضا' ا

  :وتوا#ه البحوث الفهمية ٔ�يضا العديد من الت,د'ت

تuسم هذه البحوث ºكوهنا èس�تغرق وقzا طويال مع تطلهبا ملوارد كثيفة ٔ�كرث مما هو احلال  .١
ويف هذا املقام جند ٔ�ن . يف البحوث الوضعية وذ� ´لÙس�بة مجلع البيا¢ت واجلهد الت,لييل

قد تؤدي ٕاىل افرتاضات اكذبة ٔ�و mري مكمتä، ب�k جند ٔ�يضا ٔ�ن كرثة البيا¢ت  قä البيا¢ت
 .قد تعيق فعالية وحصة معامä البيا¢ت بواسطة الباحث

تتطلب البحوث الفهمية ´حÔني مدربني ج�دا قادرëن �ىل رؤية وفهم الظواهر املعقدة  .٢
لنظر االتوف�ق بني و�ات  وذ� من و�ة نظر املشاركني املبحوثني وقادرëن ٔ�يضا �ىل
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املتنو�ة لهؤالء املشاركني، دون خض حتزياهتم الشخصية ٔ�و تصوراهتم املس�بقة يف 
 . اس�تzÙا#اهتم

قد ال يuساوى املبحوثون يف در#ات صدقهم، و�دم حتزيمه، ومعرفهتم حول الظاهرة  .٣
µاطئة  املدروسة، ٔ�و قد ëكون ¨هيم ٔ�ج�دات س�ياس�ية خف�ة مما قد يؤدي اىل انطبا�ات

äري الاكف�ة بني . ٔ�و مضلm ايت الاكمل  املبحوثنيوقد تعوق الثقةøمتثيل اrوالباحث ا
ٕان �مة الباحث . طويال ، و�س�تغرق بناء الثقة هذا وقzًااملبحوثنيوالصادق من ق�ل 

 .وفهم الطبيعة احلق�ق�ة {لمشلكة) ٔ�ج�دات خف�ة ٔ�و مz,زية" (رؤية ا¨µان"الفهمي يه 
قامئة من اخلصائص اليت جيب ٔ�ن يuسم هبا ) Yin, 2014: 69(يقدم ëن ومن ٔ�#ل ذ� 

 :الباحث يف ا¨راسات النوعية ودراسات احلا3

ٔ�ن ëكون قادرا �ىل توج�ه ٔ�س�ئä حصي,ة صادقة ؤ�ن ëكون قادرا �ىل فهم إال#ا´ت   .�ٔ  
 .وت�ٔويلها

 .ٔ�ن حيسن إالنصات، ؤ�ال يقع يف خف حتزياته ٔ�و مفاهمية املس�بقة  .ب 
 .مر¢ مس�تعدا {لت�ٔقمل حىت جيعل من املواقف البازmة فرصا ال هتديدات ٔ�ن ëكون  .ج 
ٔ�ن ëكون ممتك�ا من القضا' البحثية اليت يمت تناولها حىت ولو اكنت ا¨راسة اس�تكشاف�ة   .د 

ٕان هذا اrمتكن حيافظ �ىل أ?²داث واملعلومات املس�هتدفة يف ²دود إالدارة . يف طبيعهتا
 .والتحمك فهيا

لباحث mري مz,زي õس�ب مفاهميه املس�بقة مبا يف ذ� املس�متدة من جيب ٔ�ن ëكون ا  .ه 
ومن مث جيب ٔ�ن ëكون الباحث حساسا قابال مس�تجيبا {/الئل املنافسة ٔ�و . النظرية
 .املضادة

نظًرا لطبيعة wس�تدالالت شديدة الس�ياق�ة واملس�ت�لصة من البحوث الفهمية، فٕان هذه  .٤
 . لتكرار ٔ�و التعمميwس�تzÙا#ات ال تفسح اÉال ج�ًدا { 

µ�ًٔريا ، قد تفشل أ?حباث التفسريية ٔ�ح�اً¢ يف إال#ابة �ىل ٔ�س�ئä البحث املهمة ٔ�و الت�Ùؤ  .٥
 .´لسلو¹يات املس�تق�لية
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 جيب ٔ�ن تلزتم البحوث الفهمية ب�ٔساس�يات �امة نذ¹رها ف� :خصائص البحوث الفهمية
  ).Bhattacherjee, 2012( اع�دا بصورة ٔ�ساس�ية �ىل ´�شري, ييل

جيب ٔ�ن تدرس الظواهر wج�عية يف : Naturalistic inquiry البحث الطبيعي .١
حميطها الطبيعي، ٔ?ن البحوث الفهمية تفرتض ٔ�ن الظواهر wج�عية تقع داµل  س�ياقها 

كام جيب ٔ�ن ين�Ôق فهم هذه الظواهر ٔ�و جيذر مضن . wج�عي وال ميكن عزلها عنه
هذا يعين ٔ�نه جيب مالحظة املتغريات الس�ياق�ة والنظر فهيا . لتارخييس�ياقها wج�عي وا

عند البحث عن فهومات {لظاهرة املراد دراس�هتا وذ� ´لرمغ من ٔ�ن حساس�ية الس�ياق 
 .وخصوصيته ميكن ٔ�ن حتد من تعممي wس�تدالالت

̈ٔداةال  .٢ الباحÔني يف  اندماجmالًبا ما يمت : Researcher as instrument باحث 
س�ياق wج�عي اøي يدرسون ف�ه، ويعتربون جزًءا من ٔ�داة مجع البيا¢ت من ح�ث ال 

بناء ، وقدرهتم �ىل وثقة املبحوثني فهيمٔ�هنم جيب ٔ�ن �س�ت�دموا �اراهتم يف املالحظة، 
مع ٕان رؤëهتم الشخصية ومعرفهتم وجتارهبم و´ٕالضافة ٕايل ذ� ف. املعلومات الصحي,ة

جيب ٔ�ن ëكون الباحÔون كام و . املدروسة ظاهرةالمس يف تفسري wج�عي ٔ�مر ²ا الس�ياق
لها ´لت�ٔثري �ىل هبم، و�دم السامح ¨ ملس�بقةالشخصية ا مدركني متاًما {لت,زيات وأ?فاكر

 .دراس�هتم

جيب �ىل الباحث ٔ�ن : Interpretive analysis الت,ليل الفهمي �ٔو wس�uطاين .٣
يف الس�ياق ) ٔ�و املت�ذرة(وثني املنغرسة يقوم بفهم مالحظاته من µالل عيون املبح

ٔ�و  Empathyوالناس خيتلفون من ح�ث قدرهتم �ىل التقمص الو#داين . wج�عي
اختاذ دور ا?ٓخرëن، مفن مث فٕان الباحÔني اëøن ال يتوافر ¨هيم قدر اكف من هذه املقدرة 

ىل اكuساب هذه �س�تحسن ٔ�ن يدر¹وا ذ� ؤ�ن حياولوا بقدر إالماكن اrمترس والتدريب �
أ?ول، يتضمن رؤية ٔ�و : هذا �ىل مس�تويني) ٔ�و wس�uطان(هذا وحيدث الفهم . القدرة

وذ� من µالل الرؤية اøاتية {لمبحوثني، والثاين، هو فهم ممارسة الظاهرة املدروسة 
معاين µربات املبحوثني وذ� من ٔ�#ل اrمتكن من بناء وصف �ري من رسد حاكية 

 .واøي ميكن من التعرف �ىل دوافع السلوك اøي يت�ذه املبحوثون الظاهرة املدروسة
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يعد لك من توثيق ا{لغة : Use of expressive language اس�ت�دام ا{لغة املعربة .٤
الشفهية وmري الشفوية {لمبحوثني، وحتليل هذه ا{لغة من املكو¢ت أ?ساس�ية {لت,ليل 

�ىل ٔ�ن القصة يمت عرضها من µالل الفهمي ٔ�و wس�uطاين،ح�ث جيب ٔ�ن تؤكد ا¨راسة 
عيون خشص ما، ول�س �3ٓ، وجيب ٔ�ن تصور عواطف ذ� الشخص وجتاربه حىت ëمتكن 

ويعد اس�ت�دام الصور، وwس�تعارات ٔ�و . القراء من فهم ذ� الشخص وارتباطهم به
 .الuش��ه، والسخرية، وmريها من ٔ�شاكل ال-م شائًعا #ًدا يف الت,ليل الفهمي

ال هتمت البحوث الفهمية يف الغالب ´لبحث عن : Temporal nature لزم�يةالطبيعة ا .٥
ٕا#ا´ت حمددة، ولكهنا èسعى ٕاىل فهم العملية wج�عية ا¨ينام�ك�ة كام تتطور مبرور 

من الباحث يف موقع  انغامس�يةتطلب مشاركة هذه البحوث ت و´لتايل، فٕان مÔل . الوقت
 .املدروسةلظاهرة {التطور الاكمل  ٕادراكمن ٔ�#ل  وذ� ا¨راسة لفرتة طويä من الزمن

التفسـري الفهمـي ٔ�و wسـ�uطاين هـو معليـة : Hermeneutic circle ا¨اxـرة الت�ٔويليـة .٦
ومجمــل الظــاهرة ) الــنص(ðكراريــة مــن wنتقــال ذهــا´ وٕا'´ بــني ٔ�جــزاء مــن املالحظــات 

ناء نظرية تتفق مع و�ات {لتوف�ق بني µالفهم الظاهري ومن ٔ�#ل ب ) الس�ياق(wج�عية 
جيب ٔ�ن èس�متر مÔل هذه العملية التكراريـة بـني و . النظر اøاتية املتنو�ة وجتارب املبحوثني

، "الuشـ�بع النظـري"فهم ٔ�ي معـىن الظـاهرة ومالحظـات الباحـث حـىت يـمت الوصـول ٕاىل 
 .الظاهرة املدروسةمن التبرص يف  واøي عنده ال يzÙج ٔ�ي ðكرار ٕاضايف مزيدا

يــمت مجــع البيــا¢ت يف  :)ٔ�و wســ�uطانية(مجــع بيــا¢ت البحــوث الفهميــة يب ٔ�ســال 
أ?سـلوب ا?ٔكـرث اسـ�ت�داًما هـو . البحوث الفهمية ´س�ت�دام مجمو�ة مzنو�ة من أ?ساليب

، والـيت أ?سلوب الثاين هو املالحظـة. الشخصية ٔ�و الهاتف�ة ٔ�و امجلا�ات البؤريةاملقابالت 
ج�ة ح�ادية mري مشار¹ية، ٔ�و قد ðكون مالحظة ´ملشـاركة قد ðكون مالحظة م�ارشة µار 

الو»ئـق، ٔ�مـا أ?سـلوب الثالـث فهـو  .ةح�ث ëكون الباحث مشاراك يف الظـاهرة املدروسـ
�دات اخلارج�ـــة وا¨اµليــة، مÔــل املــذ¹رات، والرســـائل uح�ــث ميكــن اســ�ت�دام املســ

ت الصحف�ة، واملواقع إاللكرتونية، إاللكرتونية، والتقارëر الس�نوية، والبيا¢ت املالية، واملقاال
  .ٔ�شاكل ٔ�خرى من أ?د3{لوصول ٕاىل ٔ�و  يف الظاهرة املدروسةٕاللقاء مزيد من التبرص 
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ميثل تصممي البحث ٕاطارا من الطرق وأ?ساليب ا�تارة  :تصاممي البحوث الفهمية
اهرة املراد لت�ٔليف مكو¢ت حبثية خمتلفة بطريقة م�طق�ة ميكن من µال� تفعيل دراسة الظ

فكام . يقوم التصممي البحيث بعرض ¹يف�ة ٕاجراء البحث ´س�تعامل مهنجية معينة. دراس�هتا
. تضع لك دراسة مجمو�ة من أ?س�ئä البحثية املراد تناولها بواسطة التصممي البحيث ،نعمل

وحتدد . مجع البيا¢ت، الق�اس، والت,ليل: وهناك ثالثة ٔ�قسام رئ�س�ية ٔ?ي تصممي حبيث
  .شلكة البحثية نوع التصممي البحيث ول�س العكسامل 

هذا ويمت حتديد املتغريات البحثية، ؤ�دوات مجع املعلومات، و¹يف�ة اس�ت�دام أ?دوات مجلع 
وحتليل البيا¢ت، ´ٕالضافة ٕاىل عوامل ٔ�خرى يف التصممي البحيث �ىل ٔ�ساس أ?ساليب 

  :ييل مهنا مادا من أ?هداف و�ادة ما يتضمن التصممي البحيث �د. البحثية ا�تارة

 .أ?ساليب البحثية املزمع اس�ت�دا�ا مجلع املعلومات والبيا¢ت .١
 .طريقة حتليل املعلومات والبيا¢ت اÉمو�ة .٢
 .نوع الطرق البحثية املس�ت�دمة .٣
 .إالنتقادات املتوقعة {لبحث .٤
 .حميط وس�ياق ا¨راسة .٥
 .اجلدول الزمين {/راسة .٦
 .طرق الق�اس يف ا¨راسة .٧

 البحث تصاممي : "تعريفا موجزا {لتصاممي البحثية ح�ث يقول) ë)Yin, 2011ن  ويقدم
 اخطط ول�ست ،"م�طق�ة" خطط مبثابة التصم�ت تُعد. م�طق�ة خمططات يه
 خطط ٕاىل ²ا#ة هناك ðزال ال( ا?ٓخرëن ق�ل من ٕاrهيا إالشارة تمت ما mالباً " لوجس�uة"

  ).ibid.: 75-76" ()العمل وتÙس�يق #دو3 مÔل البحث، ٕادارة تغطي لكهنا لوجس�uة

ٔ�ن للك دراسة حبثية تصممي، سواء اكن هذا التصممي مضنيا �ٔم ) Yin, 2011(وëرى ëن  
يدمعون من فالباحÔون ´لرضورة �سعون لبناء تصممي ج�د ¨راساهتم حىت . حمددا

وع ن هذه البيا¢ت تتعامل فعال مع موضإ ع البيا¢ت، و من حسن مجصدق�هتا، ويت�ٔكدون 
ومن مث فالبحوث النوعية لها تصممي �ٔيضا، ٕاال ٔ�نه ل�س من النوع الثابت، كام ٔ�هنا . ا¨راسة

 Yinوبناًء �ىل ذ� يقدم ëن . �ىل اس�ت�دام ٔ�قسام حمددة من التصممي البحيث ترصال 
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فالبحوث . ارها ٔ�و مرا�اهتا عند تصممي دراسة نوعيةبمثانية ٕاجراءات خمتلفة ميكن اعت 
الكÔري من التصممي ٔ�ي التصممي  ال تق�لزي عن البحوث المكية يف ٔ�هنا مرنة النوعية ðمت

ٔ�مام " اخzيارات"هذه إالجراءات �ىل اهنا  Yin و�ø يقدم ëن. الصارم عند البدء فهيا
 هو قرار الباحث) ٔ�و اخzيار(الباحث، ومن مث فل�س من العجيب ٔ�و ëكون ٔ�ول ٕاجراء 

  :وف� ييل ذ¹ر موجز لهذه wخzيارات .ٔ�م ال  البدايةيف ٕان اكن س�يضع تصم� حبثيا نفسه

مل يتوصل الباحÔون النوعيون ٕاىل اتفاق  :البدء بتصممي حبيث يف بداية ا¨راسة �ٔم ال: �ٔوال
ف�ٔح�ا¢ حيب الباحث ٔ�ن حيدد اجتاها معينا {/راسة من البداية، ؤ�ح�ا¢ . حول ذ�

و�ø �سمى . البدء يف مجع البيا¢ت ٔ�خرى يرتك ذ� مفzو²ا حيدد wجتاه ف�ه بعد
 بديل العمل احلقيل"، و�سمى wجتاه الثاين "بديل أ?س�ئä البحثية ٔ�وال"wجتاه أ?ول 

ولنتذ¹ر دامئا سواًء اµرت¢ البديل أ?ول ٔ�م الثاين ٔ�ن معلية وضع التصممي يف ²د ". ٔ�وال
 اس�مترار ماكهنا مع يف مميالتص من ٔ�جزاء وضع ميكن ٔ�نه ذاهتا يه معلية مzكررة مبعىن

. ا¨راسة مzابعة ٔ�ثناء مرة من ٔ�كرث هذه التصممي مزيات يف النظر ٕا�ادة ميكن كام ا¨راسة،
ٕان معلية وضع ) Maxwell, 1996: 1-8(ويف هذا الس�ياق يقول جوزيف ما¹سويل 

تصممي حبيث يه معلية تفا�لية ح�ث يتفا�ل بصورة مس�مترة لك من هدف ا¨راسة 
  .البحثية وس�ياقها املفهويم وطرقها وتو� الصدق�ة مع بعضها البعض ؤ�س�ئلهتا

سوف يمت تناول الصدق�ة ف� بعد، ٔ�ما  :اختاذ خطوات ¨مع صدق�ة ا¨راسة �ٔم ال: »نيا
 :من التفصيل ثالث نقاط õيشءا?ٓن فسرنكز �ىل 

 جمرد التفسريات املتنافسة ل�ست :Competing explanations التفسريات املتنافسة .١
�افسون احلق�ق�ون املنافسون. بديä تفسرياتuميكهنم وال البعض بعضهم مع م�ارشة ي 
 م�افس ايوا�ه ٔ�ن ميكن مكنت�ات وتفسريها نانتاجئ  يف فلنفكر .البحث جمال يف التعا�ش

 فس�zعني أ?صيل، التفسري من م�طق�ة ٔ�كرث املنافسني ²�ٔد ٔ�ن تبني ٕاذاف. ٔ�كرث ٔ�و وا²د
بفعل ذ� حنن ندمع  .ذ¹ر ذ� يف ²اش�ية جمرد ول�س أ?صيل، سريالتف  رفض نا�لي 

وµاصة ٕاذا عرضنا مربرات ق�ول ٔ�و رفض لك من التفسريات املنافسة  صدق ا¨راسة
)Yin, 2000; Campbell, 1975.(  و�سا�د اعتناق الباحث لالجتاه الشيكSkeptic 

attitude  الل مجع املزيد من دامئا يف التطرق ٕاىل مزيد من دمع صدق�ة دراس�تهµ من
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wس�تدالالت اليت تؤيد نتاجئ حبثه وا�تلفة عن النتاجئ املتنافسة ٔ�و البديä، ورمبا قد 
وٕاذا و#د الباحث ٔ�ثناء . يتطرق ٕاىل جوانب �مة ٔ�ثناء ذ� مل ëكن خمططا ٔ�صال لتناولها

ëزيد  مماµرية، وهذا ذ� من أ?د3 ما يدمع النتاجئ البحثية املنافسة فعليه ٔ�ن خيضع لهذه ا?ٔ 
  .من صدق دراس�ته هو والثقة يف نتاجئها

، ويه س�ت�دم مطابقة أ?مناط الخzبار النظريةPattern matching:  è مطابقة أ?مناط .٢
حسب اعتقاد ëن يف حبوث دراسة احلا3 وس�يä مل تنل ما èس�تحق من تطوëر واه�م 

)Yin, 1994 ( وض البحثية ومبعايري فهم وتفسري ´لفر  نتاجئ البيا¢توذ� من ٔ�#ل ربط
من الوسائل املتبعة "مطابقة أ?مناط"وتعترب معلية اخzبار النظرية ´س�ت�دام .  تþ النتاجئ

يقوم الباحث بعرض هنا و ). Campbell, 1975(´لفروض البحثية  نتاجئ البيا¢تلربط 
افة ٕاىل عرض نظرية النظرية املراد اخzبارها ق�ل بداية معلية مجع البيا¢ت، هذا ´ٕالض

وتعرض النظرية كمنط من . م�افسة وا²دة �ىل أ?قل ق�ل بداية معلية اخzبار النظرية
وكذ� تعرض النظرية  املنافسة ٔ�و االنظر'ت املنافسة، يف ²ا3 . النتاجئ املس�تقä املتوقعة

توقعات النظرية وتقارن البيا¢ت اÉمعة {ل,ا3 ب . rمنط النتاجئ املنافسة ٔ�يضا ددةحمتعددها، 
دمع يقر الباحث بوهنا . توقعات النظرية املنافسة، من ¢ح�ة ٔ�خرىب ا�تربة، من ¢ح�ة، و 

منط توقعات النظرية ا�تربة بدر#ة ٔ��ىل مما  تناظرالنظرية ا�تربة ٕاذا اكنت بيا¢ت احلا3 
دمع اكمل منط  وٕاذا مل تنجح النتاجئ البحثية يف. به منط توقعات النظرية املنافسة تناظر

و¢درا ما يمت دمع . توقعات النظرية ا�تربة، ف�لزم ح�نئذ تعديل الفروض أ?ولية {/راسة
، كام يندر كذ� رفض النظرية املنافسة اكمال وبÙس�بة %١٠٠النظرية ا�تربة بÙس�بة 

ب�ٔنه ال يو#د ²اليا وس�يä دق�قة لت,ديد املعايري   )Yin, 2009(ويقر ëن %. ١٠٠
لنا ²ال  قدم) Campbell, 1975(ٕاال ٔ�ن اكم�ل . بتفسري  تþ النتاجئ ا�تلطة اخلاصة

حث بعمل جسل رمقي {لتوقعات الصحي,ة وتþ التþ املعضä وذ� من µالل ق�ام الب
وقدم لنا ´حÔان �ٓخران وس�يä �ٔخرى الخzبار Ïس�بة �دد  .mري الصحي,ة {لنظرية ا�تربة
�دد ٔ�و#ه رفضها مع تþ الÙس�بة اخلاصة ´لنظرية املنافسة  ٔ�و#ه دمع النظرية ا�تربة ٕاىل

 ,Sign test )Woodside  and Wilsonٕاحصائيا ´س�ت�دام اخzبار العالمة ال�س�يط 
 ,Wilson andWilson(ولسون   و wبتاكرات أ?خرى قدم ولسون ومن  ).1995
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يا¢ت احلا3 ف�ه حممكني الخzبار مدى توافقهم حول ب  أ�سلو´ �ٓخر اس�ت�دم )1988
 . ´س�ت�دام اخzبار مربع اكي

  :وبذ� ميكن تلخيص معلية مطابقة أ?مناط الخzبار النظرية يف سلسä اخلطوات التالية 

 .تعرض الفروض البحثية ا?ٔولية ق�ل بداية مجع البيا¢ت  .�ٔ  

 .Competing or counter-theoryتعرض �ٔيضا النظرية املنافسة   .ب 

´لÙس�بة ملطابقة �ٔو موافقة اس�تzÙا#ات البيا¢ت مع جترى مقارنة احلاالت ببعضها   .ج 
 .النظرية ا�تربة وكذ� مع النظرية املنافسة بواسطة حممكني مس�تقلني

 ,Wilson and Vlosky(�س�ل �دد مرات املوافقة و�دد مرات ا�الفة للك نظرية   .د 
1988; Woodside and Wilson, 1995.( 

ثالثة طرق يف البحث العلمي يف البحث عن  ëمتثل التثليث: Triangulation التثليث .٣
. �ىل أ?قل {لت�ٔكد والتحقق من ²ادثة معينة، ٔ�و وصف معني، ٔ�و حق�قة تقررها ا¨راسة

وميكن ٔ�ن يمت التثليث �ىل مدار ا¨راسة ´لرمغ من ٔ�ن . هذا صدق�ة ا¨راسةوحيقق 
 التثليث يف مرä² وال يقzرص. التثليث اكن مقررا �ٔن يمت �ٔساسا يف مرä² مجع البيا¢ت

مجع البيا¢ت �ىل البحث عن ثالثة مصادر {لبيا¢ت فقط، وٕامنا ميكن البحث عن ثالثة 
وتقل ٔ�مهية التثليث ٕاذا اكنت مصادر¢ مس�ä ٔ�و مصورة، فهنا ðزداد . ٔ�نواع من املصادر

 .املصداق�ة ٔ�كرث من ٕاقرار احلادثة ٔ�و اليشء شفو' من مصادر مzعددة

تقوم التصم�ت البحثية �ٔيضا بت,ديد بناء  :عق�د و²دات مجع البيا¢ت �ٔم التوضيح ت  :»لثا
وتعترب و²دات مجع البيا¢ت مكو¢ رئ�س�يا من هذا البناء واøي ðمتحور حو�  .ا¨راسة

وëمتثل wخzيار الثالث احلايل ف� ٕاذا كنا نود wلزتام هبذا أ?مر ٔ�م  .لك دراسة ٕام�رييق�ة
ب فعىل س��ل املثال، ëكون املس�تجوَ . و²دات مجع البيا¢ت اخلاصة هبافللك دراسة . ال

Interviewee الشخصية ´¨راسة äومن �ة . هو و²دة ا¨راسة يف مكون املقاب
) ٔ�و جام�ات املناقشة(ٔ�خرى، ٕاذا اكنت ا¨راسة عبارة عن سلسä من امجلا�ات البؤرية 

  .يا¢تفzكون لك جام�ة بؤرية و²دة من و²دات مجع الب 
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 äµالرتت��ات املتداNested arrangements : ادة ما تتضمن معظم ا¨راسات النوعية�
 مضن املتعددة املس�تو'ت هذه تقع ٔ�ن احملمتل منو . ٔ�كرث من مس�توى لو²دة مجع البيا¢ت

 �ىل �ش�متل ٔ�و يتضمن) س�ياق حقيل املثال، س��ل �ىل( ٔ�وسع مس�توى: مzداµل ðرت�ب
 ëكون ٔ�ن ميكنو ). مس�تجوب ٔ�وم�حوث يف الس�ياق املثال، لس�� �ىل( ٔ�ضيق مس�توى

وmالبا ما �رى ٔ�ن معظم ا¨راسات النوعية . الو²دات من خمتلفة ٔ�رقام ٔ�يًضا مس�توى للك
وتتضمن �ديدا ) مÔل س�ياق اج�عي وا²د(تتضمن و²دة وا²دة �ىل املس�توى أ?�ىل 

يف نفس الس�ياق  مÔل �دد من املس�تجوبني(من الو²دات �ىل املس�توى أ?ضيق 
و�ادة ما جند ٔ�ن الو²دات �ىل املس�توى أ?�ىل ðكون و²دة جغراف�ة �ٔو ، )wج�عي

. م�ظمية ٔ�و اج�عية، ب�ð kكون الو²دات �ىل املس�توى أ?دىن ٔ�فرادا يف mالب أ?ح�ان
ومع ذ� ميكن {لمس�تو'ت أ?ضيق ٔ�ن èش�متل �ىل و²دات من الس�ياسات ٔ�و املامرسات 

  .لٔ�و أ?فعا

�القات  ðكونمالحظة ٔ�ن العالقة التداµلية بني املس�تو'ت أ?عرض وأ?ضيق وجيب 
فعىل س��ل املثال، ميكن ٔ�ن ðكون الو²دة �ىل املس�توى أ?ضيق . Ïس��ة ول�ست مطلقة
�ا تتضمن  .جممتعا حمليا ٔ�و م�ظمةuكون �ىل وعي مبا ٕاذا اكنت دراس�و�ىل العموم، �لينا ٔ�ن 

ٕان هذا . اىل ٔ�كرث من مس�توى وا²د، وهنا البد ٔ�ن نفهم العالقة ب�هنو²دات مجع بيا¢ت �
الفهم يقود¢ ٕاىل ٕادراك ٔ�معق لتوثيق العالقة بني مس�توى و²دات مجع البيا¢ت من ¢ح�ة 

فعىل س��ل املثال، بعد مجع مكية من البيا¢ت قد . وموضوع ا¨راسة، من ¢ح�ة ٔ�خرى
وقد حيدث هذا . ونتاجئ ´زmة ٔ�و مكuشفة جند تضار´ بني موضوع ا¨راسة أ?صيل

 kالتضارب ٕاذا اكن موضوع ا¨راسة يتطابق مع مس�توى معني من و²دات مجع البيا¢ت ب�
وعند الوصول ٕاىل هذا املفرتق . #اءت البيا¢ت البازmة من و²دات �ىل مس�توى �ٓخر

من و²دات ٔ�خرى ²�ٔدهام هو بذل مزيد من اجلهد مجلع بيا¢ت  ،فقد جند بديلني لالخzيار
أ?قل حىت تصبح البيا¢ت البازmة تتقارب ٕاىل التطابق مع موضوع ا¨راسة  املس�توى
ٔ�ما البديل ا?ٓخر فهو ٕا�ادة تعريف املوضوع أ?صيل {/راسة، وهنا قد يتطلب . أ?صيل

وهنا قد يتطلب ذ� ٔ�يضا مزيدا من . هذا التحول تعديل موضوع ا¨راسة أ?صيل قليال
وجيب مالحظة ٔ�ن هذه أ?نواع من . ٔ�خرى يف wس�تعراض املرجعي مجع دراسات

  :التعق�دات ما يه ٕاال جزء من بناء ا¨راسة، والعناية هبا ميك�نا من ٕادراك قمية لك من
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  .ٕاىل العناية بت,ديد لك من و²دات ا¨راسةاحلا#ة  .١
  .وجود و²دات مجع بيا¢ت �ىل ٔ�كرث من مس�توى وا²داح�ل  .٢
  .تو'ت سواًء داµل املس�توى ٔ�و بني املس�تو'تبني املس� العالقة  .٣
  .بني املس�تو'ت وموضوع ا¨راسة أ?صيلالعالقة  .٤

  .هذه أ?مور أ?ربعة سابقة ا¹øر جزًءا من تصممي البحوث النوعيةوتعترب لك 

mالبا ما تنطوي لك دراسة نوعية �ىل عينات �ىل املس�توى  :العناية ´ملعاينة �ٔم ال: رابعا
وëمتثل حتدي املعاينة يف معرفة الو²دات احملددة . املس�توى أ?ضيقأ?عرض و�ىل 

وëمتثل هذا الت,دي بصورة µاصة عند اخzيار ²ا3  .{/راسة وملاذا يمت اخzيارها كذ�
و�ادة ما يمت اخzيار العينة يف البحوث النوعية بطريقة قصدية مكونة ما هو . وا²دة

واملربر وراء هذا wخzيار العمدي . Purposive samplingمعروف ´ملعاينة العمدية 
ëرجع ٕاىل ٔ�ن هذه احلاالت ا�تارة يه اليت حتتوى وºكرثة �ىل البيا¢ت املتعلقة مبوضوع 

�ا تتعلق ºك�ف�ة ت�ٔقمل املطلقني واملطلقات �ىل . ا¨راسةuفعىل س��ل املثال ٕاذا اكنت دراس
ت مطلقني و²االت مطلقات ح�ث ح�اهتم اجلديدة فالبد ٔ�ن ëكون wخzيار من بني ²اال

ومكثال �ٓخر، ٕاذا اكنت . ٔ�ن ذ� س�يوفر فرصة مشاهدات كثرية تتعلق مبوضوع ا¨راسة
�اول �ىل املس�توى أ?عرض م�ظمة معينة، فٕان العينة �ىل املس�توى أ?ضيق uا ت�uدراس

ئد يف تتضمن القائد أ?�ىل لهذه املنظمة واøي من mري احملمتل ٔ�ن يضهر هذا القاجيب ٔ�ن 
و�ىل نفس ا¨ر#ة من أ?مهية نالحظ �ٔن اخzيار الو²دات يف العينة جيب . عينة عشوائية

ٔ�ن ميك�نا من احلصول �ىل ٔ�وسع نطاق ممكن من املعلومات واملنظورات حول موضوع 
وëراعى ٔ�يضا ٔ�ن حتتوي هذه الو²دات ا�تارة �ىل ). Kuzel, 1992: 37(ا¨راسة 

zعارضة µاصة عندما �ريد ٔ�ن حنترب التفسريات املنافسة ²االت تعرض نظرات ودالئل م 
)ibid.: 37-41.(   وميكن ٔ�ن تنضم طريقة معاينة ¹رة الثلجSnowball sampling  ٕاىل

وميك�نا من ت�uع  ،ٕاذا اكن wخzيار يف ¹رة الثلج معد' حيدث ذ�. املعاينة العمدية
  .يضيفون ٕاىل موضوع ا¨راسةمس�تجوبني �ٓخرëن 

فال يو#د هناك معاد3 لت,ديد العدد املرغوب  لعدد احلاالت يف ا¨راسة النوعيةو´لÙس�بة 
من احلاالت سواء ´لÙس�بة {لمس�توى أ?عرض ٔ�و أ?ضيق، ولك�ه �ادة ما ëكون العدد 
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ٕاال ٔ�نه ´لÙس�بة . يف نتاجئ ا¨راسة ٔ�كربا?ٔكرب ٔ�فضل من العدد أ?صغر ٔ?ن ذ� يعطي ثقة 
ظم ا¨راسات النوعية ²ا3 وا²دة مÔل س�ياق حقيل، �ٔو {لمس�توى أ?عرض، تت�ذ مع

ولكن ëراعى ٕاذا ما اكن . م�ظمة وا²دة �ادة ما ðكون ²ا3 مzطرفة ٔ�و منطا حقليا منوذج�ا
الغرض من ا¨راسة هو اخzبار فرض ٔ�و فروض معينة فميكن ح�نئذ اخzيار س�ياق حقيل 

-Yin, 2009: 47(و البديä ميكن ٔ�ن ختترب ف�ه الفروض البحثية وفروضها املنافسة �ٔ 
وهنا قد يل��ٔ الباحÔون ٕاىل اخzيار ²التني �ىل املس�توى أ?عرض لك مهنام تuسم  ).49

äبار الفروض البحثية وفروضها البديzوقد متثل ا¨راسات . خبصائص خمتلفة ت�رس من اخ
3 ٔ�ي نفس احلا(الطولية حلا3 وا²دة ٔ�و س�ياق اج�عي وا²د دراسة مzعددة احلاالت 

  ).ة يف الزمن ٔ� ويه نفسها يف الزمن بدالوا²

ختتلف البحوث الوضعية عن  :اس�ت�دام املفاهمي والنظر'ت يف ا¨راسة �ٔم ال: µامسا
 Inductiveالبحوث النوعية يف الرتكزي �ىل اس�تعامل لك من املنظورëن wس�تقرايئ 

توج�ه  ية، ٔ�وتبعيته {لنظر  من ح�ث ٔ�ن أ?ول يعمتد �ىل Deductiveوwس�ت�Ùاطي 
فه�ي اليت حتدد الفروض البحثية اليت ختترب من µالل wس�تقراء إالم�رييقي،  ،النظرية �

. ملسار دراس�ته البحثية Concepts"  املفاهمي"ب�k يعمتد املهنج wس�ت�Ùاطي �ىل توج�ه 
ولكن من املفضل ¨ي الباحث املاهر ٔ�ن يÙسج مد�µ البحيث من ðاكمل لك من 

wس�تقرايئ وwس�ت�Ùاطي يف حبثه، واøي يعترب يف ²د ذاته نو�ا من التثليث ٔ�و املهن�ني 
ولنتذ¹ر ٔ�ن املفاهمي وٕان اكنت جتريدية عقالنية ٕاال ٔ�هنا ل�ست . دمع الثقة يف النتاجئ البحثية

جتس�يدا لنظرية �امة، ومن مث يصبح الÙسج بني النظرية واملفاهمي ٔ�مرا ل�س من الصعب 
  ).Yin, 2011: 93-96(حتق�قه 

قد يل��ٔ الباحث يف  :التخطيط املبكر {لحصول �ىل ردود �ٔفعال املس�تجوبني �ٔم ال: سادسا
املشاركني يف  املبحوثنيمرä² م�zٔخرة من دراس�ته ٔ�ن يعرض نتاجئها �ىل وا²د ٔ�و ٔ�كرث من 

. هؤالء املبحوثنيا¨راسة من ٔ�#ل احلصول �ىل تغذية رجعية ٔ�و التعرف �ىل ردود ٔ�فعال 
". Member checksمعلية مراجعة أ?عضاء "ٔ�طلق �ليه كثري من الباحÔني  ما ا هوهذ

وهناك ممارسة ٔ�خرى ٔ�كرث ش�يو�ا بني الباحÔني النوعيني ويه ٕاجراء هذه العملية م�كرا 
مÔل املدو¢ت احلقلية ٔ�و املسودة (ح�ث يفكر الباحث يف املوضو�ات ؤ�نواع املواد 

ددمه حنممن  املبحوثنيواليت ميكن عرضها ملراجعة ) بنياملبكرة لرسد وحاك'ت املس�تجو 
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وقد عرض لوك و ف�الموري  .وهذا لكه يعترب جزًءا من التصممي البحيث. ٔ�يضا يف البداية
Locke and Velamuri, 2009, pp. 488-489)( يارات يف هذا املقامzخw بعض .

يف املراجعة  املبحوثنيٕالرشاك  فعىل س��ل املثال، ٔ�شار هذان الباحÔان ٕاىل ارتباط ا¨وافع
ºلك من التصحي,ات والتغيريات اليت ميكن ٔ�ن ðزيد من صدق ا¨راسة والثقة يف نتاجئها، 

واملبحوثني من هذا من ¢ح�ة، وٕاىل احلا#ة ٕاىل تعزëز التعاون أ?µاليق بني الباحث 
�ديئ عرض ملخص م كام �شري نفس الباحÔني ٕاىل ٕاماكنية wخzيار بني  .¢ح�ةٔ�خرى

). ibid.: 494({/راسة ٔ�و عرض مدو¢ت اكمä لعمليات مقابä معينة مع املبحوثني 
تلف فهيا، ´ٕالضافة خيُ " قضية"وëمتزي العرض املبكر هذا ب�ٔنه يثري القضية ق�ل �ٔن تصبح 

ٕاىل �دم  الت,زي خلطة البحث ن��uة تصممي خطة ا¨راسة ق�ل اكuشاف نتاجئها �ٔو 
  .طبيعهتا

 م�طق�ة جحةالتعممي هو ممارسة حبثية ðمتثل يف  :�م بتعممي نتاجئ ا¨راسة �ٔم الwه: سابعا
 اليت أ?²داث بني صä وجود يفرض مما البيا¢ت، يت�اوز مباالنتاجئ البحثية  نطاق لتوس�يع

 م�طق ٕاثبات رشط من عفييحبيث  مهنج يو#د الو. دراس�هتا يمت مل اليت وتþ دراس�هتا متت
 ,Gomm(مهية التعممي يف البحوث النوعية �ٔ الكÔري من اجلدل حول هناك و  .التعممي

Hammersley, and Foster, 2000( ري �م يفm رى البعض ٔ�ن التعممي ٔ�مرë ح�ث ،
ا¨راسات النوعية، فعىل س��ل املثال ëركز �مل أ?نرثوبولوج�ا wج�عية �ىل تفرد ومتزي 

ولكن الباحث � wخzيار ٕاما ´اللزتام . هتاالثقافات الغريبة ول�س �ىل التعممي من µربا
  .هبذا ا¨ور احملدود ٔ�و الرغبة يف التعممي

وëراعى ٔ�ن بديل التعممي إالحصايئ املتبع يف دراسات املسوح wج�عية وا¨راسات 
وتبدٔ� فكرة التعممي الت,لييل . المكية هو التعممي الت,لييل يف دراسات البحوث النوعية

. البحوث، ول�ست البحوث النوعية فقط، حتدث يف شلك دراسات فردية مبعرفة ٔ�ن مجيع
وتوا#ه الت�ارب املعملية حتدى التعممي بنفس الطريقة اليت توا#ه هبا البحوث النوعية 

يف البحوث التجري��ة املعملية ح�ث ٔ�نه التعممي ٔ�يضا، ف-هام �س�ت�دمان ²ا3 وا²دة، 
وهنا . ة من املبحوثني يف ماكن حمدد ويف زمان حمددتو#د جتربة وا²دة تمت مع مجمو�ة حمدد

 Analyticام لعملية التعممي الت,لييل هتف- النو�ني من ا¨راسات ختضع نتاجئ دراس�
generalization )Yin, 2009: 43 .( وميكن تعريف التعممي الت,لييل ب�ٔنه معلية ذات
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لباحÔون ٔ�ن نتاجئهم البحثية مفهوم�ا يظهر ف�ه ا ااخلطوة أ?وىل تتضمن اد�اءً . خطوتني
�اول قامئة من املفاهمي، وأ?ب�Ùة النظرية، ٔ�و تتابع مفرتض ٔ?²داث معينةuٔ�ما اخلطوة . ت

الثانية فzتضمن تطبيق نفس النظرية لتغطية مواقف ٔ�خرى مuشاهبة وح�ث ðرتبط هبذه 
  .املواقف مجمو�ة مuشاهبة من املفاهمي

ة دعنا �رجع {/راسة الشهرية حول ٔ�زمة الصوارخي ولتوضيح ¹يف�ة التعممي من ²ا3 وا²د
، ح�ث (Allison and Zelikow, 1999)الكورية واليت قام هبا ٔ�ل�سون و زيليكو 

�اول جماال نظر' عريضا ëمتثل يف ¹يف�ة موا�ة القوى العظمى uان معلهام ليك يÔشلك الباح
دراسة احلا3 واش�متلت  .بعضها لبعض ول�س ما ينطبق فقط �ىل ٔ�زمة الصوارخي الكوبية

نفسها الوال'ت املت,دة وwحتاد السوف�يت السابق وهام هيددان بعضهام البعض �ام 
م حول الصوارخي السوف�تية الهجوم�ة اليت وضعت يف ¹و´ وميكن ٔ�ن تصل ٕاىل ١٩٦٢

 قدمت البداية، يف. الوال'ت املت,دة واليت هددت بوقوع حمرقة نووية ال تبقي وال تذر
 أ?دبيات يف موحض هو كام العظمى، القوى موا�ة عن خمتلفة نظر'ت ثالث اسةا¨ر 

ومتثل  الثالث، النظر'ت هبذه يتعلق ف� الفردية احلا3 وقائع تقدمي مت مث ،املوجودة
" عظميال ر#لال"ال يدفعها  املوا�ات هذه مÔل ٔ�ن يف wكuشاف الرئ�يس لهذه ا¨راسة

وقد  .الوقت ذ� يف املوجودة النظر'ت بنيلنظرية السائدة ا اكنت واليت الق�ادة، من
ادعى املؤلفان ٔ�ن نتاجئهام تنطبق �ىل �دد ¹بري من املوا�ات أ?خرى بني القوى العظمى 

وقد اس�تق�لت . مبا يف ذ� م�اطق ٔ�خرى وقوى mري الوال'ت املت,دة wحتاد السوف�يت
�عيني واكنت ا?ٔكرث م�يعا بني قراءات مقررات ا¨راسة اس�تق�اال ممتازا بني الباحÔني wج

  .العلوم الس�ياس�ية لعقود �ديدة م�ذ �رخي Ïرشها أ?صيل

ويتطلب التعممي الت,لييل بناًء #دليا م�طق�ا سواًء اكن {/راسات النوعية ٔ�و ا¨راسات 
يف و´لطبع ال ميكن ٔ�ن يصل املنطق إالق�اعي هنا ¨ر#ة الربهان . التجري��ة املعملية

وميكن ٔ�ن ðكون النظرية . الهندسة ٔ�و اجلرب، ولكن جيب العناية بعرض هذا البناء اجلديل
ورمبا يلزم . الناش�ئة عن هذا التعممي جمرد سلسä من الفروض ٔ�و حىت فرض حبيث وا²د

ٔ�ن ëربط البناء النظري اجلديل هذا ´ٔ?دبيات العلمية املوجودة ول�س فقط ´لظروف 
  .الفعلية احملددة يف ا¨راسة
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حول الهجرة ) LeviK, 2001(ولتوضيح ذ� نذ¹ر ٔ�يضا ا¨راسة اليت قام هبا ليف�ت 
. احلديثة بني مجهورية ا¨وم�نياكن والوال'ت املت,دة واليت متثل مÔاال ممتازا {لتعممي الت,لييل

لقد قدم الباحث دليال ٔ�و ºرها¢ يوحض به ¹يف ٔ�ن الهجرة احلديثة ختتلف عن الهجرة 
فقد ٔ�وحض الباحث ). ibid.: 21-27(من ا¨ول أ?وربية ٕاىل الوال'ت املت,دة تارخيية ال 

، ح�ث يبقى املهاجرون اجلدد �ىل "�رب احلدود"ٔ�ن الهجرة احلديثة ðكuسب µاصية 
كام ٔ�وحضت ا¨راسة ٔ�ن ٔ�مناط الهجرة اجلديدة . اتصال مبجمتعاهتم احمللية يف دوrهتم أ?صلية

املهاجرëن اجلدد بني الساكن أ?صليني ´ٕالضافة ٕاىل ٕاعطاء املهاجرëن تuسم ´رتفاع Ïس�بة 
وقد ٔ�ظهرت ٔ�مناط جهرة #ديدة بني . اجلدد اجلÙس�ية املزدو#ة من #انب دوrهتم أ?صلية

وقد ¢قش الباب اخلتايم {/راسة ). ibid.: 16-21(دول ٔ�خرى نفس هذه اخلصائص 
ن والوال'ت املت,دة واليت ينطبق �لهيا ثالثة ٔ�مناط جهرة #ديدة ٔ�خرى mري ا¨وم�ناك

  . تعم�ت وµالصات ا¨راسة املذ¹ورة

و�ىل العموم، فٕان التعممي ل�س ن��uة فقط لتعدد احلاالت ٔ�و كرثهتا، ولكن أ?مه من ذ�  
هو نوعية الو²دات ٔ�و احلاالت املس�تعمä وذ� من ح�ث اèساع نطاق خصائص هذه 

يؤدى تعدد اخلصائص يف العينة ٕاىل و . يت حتدث حتهتااحلاالت واèساع نطاق الظروف ال
ز'دة تعدد اخلصائص يف اÉمتع اøي تنطوي حتته العينة مما ëزيد من اح�لية ٕاجراء 

وهكذا ختتلف التعم�ت يف نطاق خصائص جممتعاهتا ´ٕالضافة ٕاىل قوة الثقة يف . التعممي
�دد احلاالت ٕاماكنية احلصول �ىل  ومن مث فال يعىن ز'دة. اجلدل ٔ�و املنطق التعمميي

فعىل س��ل . نطاق تعمميي ٔ�كرب، فقد حتتوى العينات الك�رية �ىل و²دات شديدة الت�اÏس
يف مدرسة ابتدائية، تلميذ  ١٠٠املثال، قد جند نطاقا تعممييا ضيقا بني عينة مكونة من 

ؤمه يف ا¨خول والتعلمي تالم�ذ فقط ي�uاëن �ٓ´ ١٠ب�k جند نطاقا تعممييا ٔ�كرب بني عينة من 
  ). Kennedy, 1979: 665(واملقميني يف الريف واحلرض 

يعترب ٕاÏشاء ºروتو¹ول {/راسات النوعية س�يفا ذا  :ٕا�داد ºروتو¹ول {لبحث �ٔم ال: »م�ا
äفهو معض �øن، وëالبحوث يف ¹برية قوة مواطن ربوتو¹ولال وجود يقوض قدٕاذ  ،²د 

 كام ول�س ا?ٓخرون، هايع�ش  كام احلق�ق�ة احلياةورؤية  مفه �ىل القدرة ويه النوعية،
ومع ذ� فال خيلو الربوتو¹ول البحيث يف ٔ�ي دراسة من  .يتوقعون ٔ�و الباحÔون يفرتض

وهناك الكÔري من الباحÔني اëøن . القمي والتوقعات وأ?طر النظرية اخلاصة ´لباحث
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مفzو² العقل يف بداية  أ�ن يبقو ëرفضون معل ºروتو¹ول يف بداية البحث، فهم حياولون 
�د و�ىل غرار ما س�بق،. معلهم احلقيلuسè ٔ�سلوب ٕاىل ٔ�يًضا املبكرة امليدانية املقابالت 

 قام الباحث ٕاذا نفسه، الوقت يفو .إالماكن قدر املقابالت توج�ه يتجنب مفzوح حمادثة
 اخzار وٕاذا الرئ�س�ية، البحثية أ?س�ئä بعض توضيح يف وبد�ٔ  هدراس�ت موضوع بت,ديد
 املطلوبة، البيا¢ت من معينة ٔ�نوا�ًا س�توفر ٔ�هنا ٔ�مل �ىل هب اخلاصة البيا¢ت مجع و²دات

 .ممثرة بطريقة البيا¢ت مجعيف توج�ه دراس�ته و  الربوتو¹ول من نوع �سا�د ٔ�ن ح�نئذ فميكن
 لفعل´ ëريد الباحث فهيا اليتومن مث فٕان اخليار احلايل لتصممي البحث ëمتثل يف ا¨ر#ة 

 يو#د ال( مzطرفا من ¹ونه اخليار ي�uاëن ٔ�ن ميكنو . م�كر وقت يف لها ºروتو¹ول ٕا�داد
�ادة ما  أ?رحج، �ىل ه، ولك�)واحض ºروتو¹ولوجود ( التطرف املعا¹س ٕاىل) ºروتو¹ول

  .وأ?مر � يف اrهناية. يÙهت�ي أ?مر ´لباحث  يف ماكن وسط

تتضمن هذه . ءات والuساؤالت البحثيةقامئة من إالجرا" ºروتو¹ول"يتضمن مصطلح و 
وخيتلف الربوتو¹ول عن . وهر القضية موضوع ا¨راسةتناوال جلإالجراءات والuساؤالت 

والربوتو¹ول ٕاطار عقيل ¨ي . أ?دوات البحثية مÔل wس�ت��ان ٔ�و دليل املقابä احملددة
  .الباحث ومن هنا تظهر ٔ�مهية دور الباحث يف البحوث النوعية

   :هبا الت�Ùؤ ميكن اليت املزيات بعض �ىل النوعية ا¨راسة ºروتو¹ول حيتويو 

 توّ#ه واليت دراس�ته، تمت اøي اكف�ة {لموضوع ٔ�ساس�ية ٔ�س�ئä �ىل حيتوي ٔ�ن جيب �ٔوًال،
 جيب اليت أ?د3 ما يه املثال، س��ل عىلف .اجتاها ٔ�و ٔ�كرث من اجتاهات wس�تعالم

 عن الكشف �ىل لالس�تقصاء العريضة طوطاخل تعملو  .املصادر يه وما عهنا البحث
  . ب�ٔمكلها ´¨راسة اخلاصة املش-ت

 اختاذ �ىل النوعي الباحث �سا�دµاص  عقيل ٕاكطار ´لربوتو¹ول wحzفاظٕان  :نيا»
 التدق�ق ٔ�و أ?ش�اص، مقابä اكنت سواء البيا¢ت، من اكمä مجمو�ة مجع يف حمايد موقف

وي�Ùغي �ٔن . ٔ�خرى بطريقة امليدانية أ?د3 مراجعة ٔ�و ،داتاملشاه مراق�ة ٔ�و الو»ئق، يف
 معا¹سة ٔ�د3 عن {لبحث فرص ٕاىل حصيح، õشلك اس�ت�دامه مت ٕاذا إالطار، وجود يؤدي

  . الفرص هذه ٕاهامل يمت فقد معل، ٕاطار ٔ�و ºروتو¹ول هناك ëكن مل ٕاذاو . دامعة وكذ�
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. أ?د3 يف والتثليث ا¨مج لتحق�ق سعيال  �ىل ´لربوتو¹ول املتعلقة أ?س�ئä سا�دè  :»لثًا
 يف ٕاهامهلام يمت قد اøي التثليث ٔ�و ا¨مج هذا �ىل البيا¢ت مجع معلية س�يو3وèسا�د 

  . ºروتو¹ول غياب

 مجع ٔ�ثناء #ديدة رؤى اكuشاف ٕاماكنية املهمة النوعية ا¨راسات ممزيات منٕان  :رابعا
. هذه العملية wس�تكشاف�ة البحث ¹ولºروتو اس�ت�دام يعرقل ٔ�ال جيبو�ø . البيا¢ت

 اليت والuساؤالت أ?صلية املوضو�ات من ت�ٔيت الربوتو¹ول ٔ�س�ئä ٔ�ن من الرمغ �ىلو 
 مجع معلية ٔ�ثناء فzح� م  تفكري �ىل احلفاظ ٕاىل ٔ�يًضا تاجحن  ٔ�ننا ٕاال ا¨راسة، طرحهتا
وصوفة ٔ��اله ٕاال ٔ�نه امل الثالث املزيات �ىل الربوتو¹ول حيتوي �يkف  و´لتايل،. البيا¢ت

 µارج ٔ�ي" (الصندوق µارج" التفكري �ىل ٔ�يًضاجيب �ىل الباحث ٔ�ن ëكون قادرا 
 قد wكuشاف، ²دوث عندو . مzوقعة mري ٔ�د3 موا�ة عند وذ� )ب�ٔمك� العقيل إالطار

 قدو . أ?صيل الربوتو¹ول يف التفكري وٕا�ادة البيا¢ت مجع معلية عن مؤقzًا التوقف ٕاىل تاجحن 
� املكuشفة النتاجئ دمج ٔ�#ل من الالحقة البيا¢ت مجع ٔ?Ïشطة خطط ٔ�ي تغيري يف رغب

 وقدويف احلاالت املتطرفة قد حنتاج ٕاىل ٕا�ادة صياmة �ٔس�ئä البحث الرئ�س�ية، . ²ديثًا
  .السابقة ٔ�دبيات#ديدة ل مراجعة ٕاىل ٔ�يضا تاجحن 
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  الفصل الرابع

  النوعيةوث ٔ�نواع التصاممي البحثية يف البح
حبوث دراسة : النوعية�ٔنواع من التصاممي البحثية املس�ت�دمة يف البحوث  مخسةهناك 
، إالثنوجراف�ا الوصف�ة Action research، البحث إالجرايئ Case researchاحلا3 

Ethnography الظاهرتية ،Phenomenology امجلا�ات البؤرية ،Focus 
Groups .  

س�مت تناول دراسة احلا3 ´لتفصيل ف� بعد، ولكن دعنا نقدم  :حبوث دراسة احلا3: ٔ�وال
جياز ٕ́ دراسة احلا3 يه دراسة طولية مكÔفة لظاهرة معينة يف موقع معني . لها يف هذا املقام 

ٔ�و يف ٔ�كرث من موقع وذ� لغرض التوصل ٕاىل اس�تدالالت ٔ�و اس�تzÙا#ات تفصيلية 
وتعترب دراسة احلا3 . �ة اليت èسلكها ظاهرة معينةس�ياق�ة وفهم العملية ا¨ينام�ك�ة ٔ�و الك�ف 

تصم� حبثيا فريدا ٔ?هنا ميكن ٔ�ن èس�ت�دم بطريقة فهمية اس�uطانية من ٔ�#ل بناء النظرية 
وهنا ëكون الباحث مالحظًا ح�اد' . ٔ�و قد èس�ت�دم ٔ�يضا بطريقة وضعية الخzبار النظرية

̈ٔي من املداµل ). حظة ´ملشاركةاملال(دون ٔ�ن ëكون مشاراك ) املالحظة املبارشة( و
الفهمية أ?خرى، تتطلب دراسة احلا3 ٔ�ن ëكون الباحث ممتتعا مبهارات املالحظة وقدرات 
 þبناء واس�تكشاف العالقات التاكملية بني عنارص الظاهرة وذ� ٕالماكن التوصل ٕاىل ت

  .wس�تدالالت ٔ�و wس�تzÙا#ات املعنوية

إالجرايئ تصممي حبيث البحث Action research  :رايئالبحث ا?ٓدايئ ٔ�و إالج :»نيا
وهو تصممي تفا�يل . ث وضعي هيدف ٕاىل اخzبار النظرية دون بناء النظريةحبنوعي ولك�ه 

تفهم �ىل ٔ�مكل صورة من µالل ٕا²داث  ٔ�ن يفرتض ٔ�ن الظاهرة wج�عية املعقدة ميكن
��uالت ٔ�و ٔ�فعال فهيا ومالحظة ما س�ي,دث نµويف هذه الطريقة . ة ذ�تغريات ٔ�و تد

ح�ث يقوم بتقدمي  �ادة ما ëكون الباحث مسuشارا ٔ�و عضوا يف الظاهرة املدروسة نفسها
تدµالته ومالحظة ت�ٔثريها �ىل الظاهرة ب�k يقوم هو ´لتعمل واس�تكشاف ٔ�غوار العالقة 

تغري ºرامج ومن ٔ�مäÔ ذ� دراسة التغري يف املنظامت ن��uة . القامئة بني التدµل والظاهرة
ٔ�و معليات معينة ٔ�و حىت ٔ�ش�اص ٔ�و تق�يات #ديدة لغرض ز'دة ٔ�و تفعيل ٔ�داء املنظمة 
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 وجيب ٔ�ن يعمتد اخzيار هذه التدµالت ٔ�و أ?فعال �ىل النظرية اليت. ٔ�و ٕانتاج�هتا ٔ�و رحبيهتا
�اولuوهنا يتحقق صدق النظرية . س�ب��ة و¹يف�ة ٕا²داث هذه أ?فعال {لتغري املرغوب ت

وëمتزي البحث ا?ٓدايئ عن mريه من البحوث . ى حتق�ق هذا التغري ٔ�و الهدف املرغوبمبد
´حلل ا?ٓين {لمش-ت ٔ�و الوصول ٕاىل الفهوم العميقة اليت ال تتضمن ²ل  أ?خرى

كام ëمتزي �ىل تقدمي wسuشارات اøي ال يتضمن الوصول ٕاىل فهوم  ،معينة مش-ت
  . ايئ طريقة ممتازة {لربط بني البحث وأ?داء ٔ�و املامرسةومن مث ف�عترب البحث أ?د. معيقة

البحث "هو وهناك ٔ�شاكل خمتلفة من طريقة البحث أ?دايئ، ٔ�كرثها انuشارا ٔ�و تفضيال 
). Susman and Evered, 1978( ساسامن وٕايفرييد اøي مصمه" أ?دايئ ´ملشاركة

مرä² ) ١: (مرا²ل وتعمتد هذه الطريقة �ىل داxرة حبث ٔ�دايئ تتكون من مخس
) ٤(مرä² الفعل ٔ�و أ?داء، ) ٣(مرä² التخطيط {لفعل ٔ�و التدµل، ) ٢(الuشخيص، 

  . مرä² التعمل) ٥(مرä² التق�مي، وµ�ٔريا 

وðمتضمن مرä² ختطيط . تتضمن مرä² الuشخيص حتديد املشلكة يف س�ياقها wج�عي
ار �ىل اخzيار مسار مس�تق�يل لٔ�داء أ?داء حتديد وتق�مي بدائل ²لول املشلكة وwس�تقر 

وتتضمن مرä² أ?داء تنف�ذ مسار أ?داء . ëكون معمتدا �ىل التربëر النظري املنطقي
وتقوم مرä² التق�مي بفحص مدى جناح أ?داء ا�تار يف ²ل املشلكة، مفثال، . املس�تق�يل

يف مرä² التعمل، ف�قوم  �ٔما. هل حتققت ´لفعل أ?»ر النظرية {لفعل يف املامرسة الواقعية
الباحث ´س�ت�دام الت�ارب والتغذية wسرت#اعية ٔ�ي ردود ٔ�فعال تق�مي أ?داء وذ� من 

وبناًء �ىل . ٔ�#ل التوصل ٕاىل فهوم معيقة حول تعديل ٔ�و حتسني الفعل ٔ�و أ?داء مس�تق�ال
فضل، ومن تق�مي الفعل والتعمل ميكن تعديل أ?داء ٔ�و حتس��ه ليناسب املشلكة بطريقة �ٔ 

و�ادة ما يفرتض ٔ�ن يمت . ´س�ت�دام التتابع بعد الفعل املعدل مث تمت داxرة البحث أ?دايئ
اجzياز دورة البحث أ?دايئ ´لاكمل مرتني �ىل أ?قل حبيث ميكن تنف�ذ التعمل من ا¨ورة 

 و�ادة ما ðكون املالحظة ´ملشاركة يه اrمنط الرئ�يس مجلع. أ?وىل يف ا¨ورة الثانية
البيا¢ت، ومع ذ� ميكن اس�ت�دام ٔ�ساليب ٔ�خرى مÔل املقابالت الشخصية، وأ?د3 

  .الو»ئق�ة لت�¹ٔيد مالحظات الباحث
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لقد اس�تعريت هذه الطريقة  Ethnography :طريقة إالثنوجراف�ا الوصف�ة: »لثا
يتعني وهنا . ٔ�ساسا من �مل أ?نرثوبولوج�ا اøي يقوم بدراسة الظاهرة يف س�ياقها الثقايف

بني س�تة الثقافة wج�عية ملدة طويä �ادة ما ترتاوح يف �ىل الباحث ٔ�ن ينغمس متاما 
شهور وس�نuني، ويتعني �ليه ٔ�يضا wندماج يف احلياة اليوم�ة {لثقافة املدروسة وسلوك 

املالحظة "ومتثل . ٔ�حصاهبا يف حميطهم الطبيعي ومالحظهتا وتدوëن مالحظاته اليوم�ة
اrمتعن "تتضمن معلية مجع البيا¢ت مدµل الطريقة أ?ساس�ية مجلع البيا¢ت، كام " ´ملشاركة

Sense-making."  يار �دد من إالخ�اريني من نفسzهذا وقد يل��ٔ الباحث ٔ�يضا ٕاىل اخ
املبحوثني وwس�تعانة هبم يف مجع بيا¢ته ٕاال ٔ�ن الطبيعة wنتقائية لهؤالء إالخ�اريني قد 

عينة ٕاما ن��uة حهبم {لظهور ٔ�و رغبهتم يف إال�الن عن ارتباطهم تضفي �لهيم حتزيات م 
كام يتعني �ىل الباحث ٔ�يضا ا{لجوء  .´ٔ?#انب ٔ�و ضعف ان�هئم Éمتعهم ٔ�و ثقافهتم احمللية

ٕاىل تدوëن بيا¢ته احلقلية بصورة تفصيلية، ؤ�ن ëروى µرباته ووصفها تفصيليا حىت ëمتكن 
ويلعب الباحث يف هذه الطريقة . ة اليت يع�شها الباحثالقارئ من معا�شة نفس الثقاف

wع�د �ىل معرفzه الفريدة ومعا�ش�ته {لظاهرة وذ� من ٔ�#ل التوصل ٕايل فهوم : دورëن
، هذا من ¢ح�ة، ؤ�ن يق�ع جممتع الباحÔني ا?ٓخرëن ´لطبيعة الس�ياق�ة )نظرية(معيقة 

  .ا¨ينام�ك�ة {لظاهرة املدروسة

 ,Margaret Mead( مارجريت م�د ثنوجراف�ة الوصف�ة دراسةومن ٔ�شهر ٔ�مäÔ االٕ 
يف  )American Samoa(مرëك�ني السامو' ا?ٔ  ح�ث سافرت ٕاىل م�طقة) 1925

لتكuشف ما ٕاذا اكنت فرتة املراهقة فرتة مؤملة وجمهدة �امليًا õس�ب  ج�وب الباس�يف�ك
بعد قضاء و . بية الثقاف�ة {لفردعوامل بيولوج�ة ٔ�و ما ٕاذا اكنت جتربة املراهقة تعمتد �ىل الرت 

حوايل èسعة ٔ�شهر يف مراق�ة ومقابä السامويني، وكذ� ٕاجراء wخzبارات النفس�ية، 
µلصت م�د ٕاىل ٔ�ن املراهقة مل ðكن وقzًا مرهقًا {لفzيات يف ساموا ٔ?ن أ?مناط الثقاف�ة 

ن ²�ٔد أ?س�باب وراء اك. لساموا اكنت خمتلفة متاًما عن تþ املوجودة يف الوال'ت املت,دة
ضافة  Mead م�د شعبية كتاهبا هو ق�ام ٕ́ مبراجعة مقدمة خمطوطها أ?صيل واخzتامه 

�اوالن õشلك م�ارش ا?ٓ»ر املرتتبة �ىل النتاجئ اليت توصلت ٕاrهيا ف� يتعلق برتبية uفصلني ي
 .أ?طفال يف الوال'ت املت,دة
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امه يف العديد من مقررات أ?نرثوبولوج�ا �ىل الرمغ من ٔ�نه اكن جنا²ًا شائًعا ومت اس�ت�د
in Age of Coming بلوغ العمر يف ساموا "يف املرä² اجلامعية، ٕاال ٔ�ن كتاب 

 Samoa  "فاوتة من النقد �ىل مر الس�ننيzشك�ك يف بعض . وا#ه در#ات مuمت ال
الروماÏيس �ىل نتاجئها من ِق�ل �لامء أ?نرثوبولوج�ا ا?ٓخرëن، وقد مت انتقادها ٕالضفاء الطابع 

´ٕالضافة ٕاىل ذ�، و#د . ح�اة ساموا والتقليل من ش�ٔن أ?د3 اليت تعارض جحهتا الرئ�س�ية
  .بعض السامويني ٔ�ن تصوëرها حلياة املراهقني يف ساموا �ينة

دراسة اخلربات الظاهرتية طريقة حبثية ðركز �ىل  Phenomenology :الظاهرتية: رابعا
ويه يف الواقع حركة فلسف�ة مت  .بنا لفهم احلق�قة احمليطة ¹وس�يä) ٔ�و الواعية(الوعية 

اقzباسها بواسطة بعض �لامء wج�ع لريوجوا لفهم العالقة بني احلاالت ا�تلفة {لوعي 
وèسعى الظاهرتية مكدµل يف نظرية . الفردي من ¢ح�ة واحلياة wج�عية من ¢ح�ة ٔ�خرى

س�ت�دام الوعي إالÏساين يف صياmة الفعل �مل wج�ع لكشف النقاب عن ¹يف�ة ا
 w )Schultz, inج�عي وصياmة ٔ�و بناء املواقف wج�عية بل وبناء العوامل wج�عية

Natason, 1970.(  

وميثل الوعي ~عملية معدية مقصودة مر¹با من التفكري وإالدراك والشعور والتذ¹ر والتخيل 
املواد  تعترب يع احلقائق wج�عية ويه بذ�والتوقع ويه عنارص املوارد أ?ساس�ية مجل 

ومن مث ðرى الظاهرتية التفا�ل wج�عي �ىل ٔ�نه معلية تبادلية من . أ?ساس�ية {لفهم العام
. التكوينات الفهمية {لمتفا�لني اëøن �س�ت�دمون خمزوهنم املعريف املتوافر حلظة التفا�ل

wعتيادية {لتفا�ل wج�عي ويه اليت وتتكون املواقف wج�عية من هذه أ?مناط 
�ىل ٔ�هنا حمكومة بقوا�د µارج�ة عن الوعي  ëPositivistsراها �لامء wج�ع الوضعيون 

فاالخzالف بني  الظاهرتيني والوضعيني ëمتثل يف ٕاهامل . وإالدراك اøايت {لمتفا�لني
هنا µار#ة عن الفرد ب�ë kرى الوضعيني ٔ?سلوب بناء احلقائق wج�عية والنظر ٕاrهيا �ىل �ٔ 

  .الظاهرتيون ٔ�ن احلقائق wج�عية تتكون من µالل الفرد وداµلياته وذاتياته

يف  )Edmun Husserl, 1931( ٕادماند هاسريل الطريقة �ىل ٔ�فاكرهذه وتعمتد  
هو ٔ�ول من ¢دى ´لظاهرتية، وهو �امل ر'ضة ٔ�ملاين �اش يف و  بدا'ت القرن العرشëن

لقد اعتقد هذا العامل ٔ�ن املوضوعية يف العمل تقف �ائقا . م١٩٣٨ىل إ  ١٨٥٩من الفرتة 
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وقد قدم مفاهمي ؤ�ساليب خمتلفة توحض جبالء ٔ�ن مصادر احلق�قة . الفهم الصحيح {لعامل مٔ�ما
اعتقد ٔ�ن اخلربة إالÏسانية يه مصدر لك ، و وجوهرها يتوا#دان يف الوعي إالÏساين

ارتباطها من µالل حفص  وحتليلها يف الظاهرةrمتعن املمهنج ختتص الظاهرتية ´و . املعارف
تق�مي ) ١: (´خلربات الواعية مÔل أ?حاكم إالÏسانية واملدراكت وأ?فعال إالÏسانية بغرض

فهم املعاين ) ٢(، املبحوثني اøاتيةووصف احلق�قة wج�عية من µالل و�ات نظر 
. اليت ت�ىن �لµا تþ اخلربات اøاتية) Deep structureالب�Ùا¢ت الاكم�ة (الرمزية 

 مس�بقة ويتطلب البحث الظاهريت �ٔن يت�لص الباحث من ٔ�ية فروض �ٔو حتزيات خشصية
ويتحرى احملاور الواقعية لهذا الس�ياق حىت ميك�ه متام فهم  ،وëركز �ىل س�ياق املبحوثني

   .ص ´ملبحوثنيالب�Ùا¢ت الاكم�ة اليت تبعث الفكر الواعي واملشاعر والسلوك اخلا

²ٔ̈د مدا�µ النظرية ٕاال بعد ٔ�ن �لق   ٕاال ٔ�ن الظاهرتية مل تدµل يف نطاق �مل wج�ع
. �ىل بعض مش-ت نظرية ما¹س ف�رب {لفعل wج�عي )Shutz, 1967( ٔ�لفريد شوðز

وقد قام شوðز بصياmة مدµل اج�عي من كتا´ت هاسريل موحضا ¹يف�ة ق�ام املعاين 
خراج وبناء �امل اج�عي موضوعي اøاتية يف ٕ́ وقد ٔ�دى ذ� ٕاىل رسوخ . الوعي إالÏساين 

واøي �رب عنه بواسطة مصطل,ني   �Interpretive Sociologyمل wج�ع التفسريي
إالثنوم�ثودولوج�ة "و  "Reality constructionismبناء احلق�قة "شهريëن هام 

Ethnomethodolgy " وا{�ان اعتربهام ريزتر(Ritzer, 1996)  لµمن ٔ�عظم املدا
وèسامه الظاهرتية يف �مل wج�ع نظر' . wج�عية خصوبة و�راًء يف �مل wج�ع

ومهنجيا ح�ث ٔ�هنا تصلح من املهنج املوضوعي البحت يف �مل wج�ع من µالل تقدمي 
انية يف احلياة ٔ�ساليب نظرية وطرق حبثية نوعية èسامه يف ٕالقاء الضوء �ىل املعاين إالÏس

ف��د ´لÙس�بة لٔ�ساليب اليت تقد�ا الظاهرتية ٔ�سلوب التجريد ا{لفظي . wج�عية
“Bracketing”  طان�uسw ؤ�سلوب“Introspection”   ؤ�سلوب فهم ا?ٓخر �ٔو

ح�ث يعىن أ?ول ختليص الظاهرة املدروسة من قميها  Verstehenالتقمص الو#داين 
ر ٕاrهيا فقط حسب معناها دون احلمك ٕاذا ما اكنت حصي,ة ٔ�و wج�عية السائدة والنظ
ٔ�ما wس�uطان فهو اrمتعن يف مفهوم الظاهرة من µالل . ٕاخل... µاطئة، µرية ٔ�م رشëرة 

قدرة الباحث إالدراك والفهم اøايت {لباحث wج�عي، وµ�ٔريا ميثل التقمص الو#داين 
. اهرة من م�ظور املبحوث نفسهوضع الباحث نفسه حمل املبحوث وٕادراك الظ�ىل 
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ومن مث يعترب الفهم ٔ�و النظرة ٕاىل احلياة  ،وèش�متل هذه أ?ساليب الثالثة �ىل µاصية الفهم
Cognition ل الظاهرتيةµيعترب بعض العلامء. عنرصا هاما من مد �øو )Berger, 

1963; Kellner, 1981; Luckman, 1966 ( ج�عية متثل أ?ساسw ٔ�ن املعرفة
ومن هنا ëركز الباحÔون الظاهرتيون �ىل اس�ت�دام . القا�دي ٔ?ساليب الظاهرتية البحثية

أ?ساليب البحثية النوعية مÔل حتليل امجلا�ات الصغرية واملواقف wج�عية واملنظامت 
wج�عية مس�ت�دمني ٔ�ساليب املوا�ة الشخصية مÔل ٔ�سلوب املالحظة ´ملشاركة 

Participant observation  ؤ�سلوب امجلا�ات البؤريةFocus groups ٕالضافة´ ،
ٕاىل املقابالت الشخصية املكÔفة {لكشف عن اجتاهات وتو�ات املبحوث ودوافعه 

ؤ�ما ´لÙس�بة {لناح�ة النظرية ف��د ٔ�ن املهمة أ?ساس�ية . ومكو¢ت وعيه إالÏساين اøايت
ت الفعل wج�عي وبناء عنارص توضيح التفا�ل التباديل بني معليا يهملدµل الظاهراتية 

فالظاهرتية ال . املوقف wج�عي وبناء احلق�قة ٔ�و التوصل ٕاىل معىن احلق�قة wج�عية
وٕامنا ðرى  ،ðمتسك مببدٔ� الس�ب��ة أ?²ادية اليت ðرى ٔ�ن ٔ�ي يشء هو ن��uة ليشء �ٓخر

 Reflexivityومن مث متثل wنعاكس�ية . مجيع حماور الظاهرة مكو¢ت لبعضها البعض
  .µاصية حملاور الظاهرة wج�عية ح�ث ëكون لك مهنا ٔ�ساسا ون��uة ل�ٓخر

ية �ىل ٔ�هنا فلسفة �ٔكرث من ¹وهنا طريقة حبثية، وملوا�ة ت وينظر بعض الباحÔني ٕاىل الظاهر 
بتطوëر طريقة ) Giorgi and Giorgi, 2003(ج�ور, و ج�ور,تþ النظرة قام 

وحسب ما هو م�ني ´لشلك . ج�ه ا¨راسات يف هذا اÉالحبثية ظاهرتية وجودية لتو 
ميكن ٔ�ن تقسم هذه الطريقة ٕاىل مر²لتني، مرä² مجع البيا¢ت ومرä² حتليل  التايل

äج�عية من ٔ�#ل  البيا¢ت ح�ث تمت املقابw الشخصية {لمبحوثني املنغمسني يف الظاهرة
وðمتثل طريقة مجع البيا¢ت . ة املدروسةٕادراك µرباهتم ونظراهتم اøاتية ´لÙس�بة {لظاهر 

  :التايل اجلدولالظاهرتية يف 
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  يت الوجوديةاطريقة البحث الظاهر . ٥  #دول

  مجع البيا¢ت
  املقابä الشخصية {لمبحوثني اخلاصني ´لظاهرة املدروسة

  Ïسخ املقابالت من ٔ�#ل الت,ليل
  
  

  حتليل البيا¢ت
  ة وو²دة الظاهرة املدروسةقراءة النصوص لتكوëن الشعور ºلكي

  )حتديد أ?جزاء(حتديد الو²دات ذات أ?مهية 
  د تق��ت {لو²دات ذات أ?مهية مبعا�شة اخلربة اøاتية {لمبحوثيدحت

ð كوëن املواضيع لربط الو²دات ذات أ?مهية يف معاين طبق�ة  
  ".الب�Ùا¢ت الاكم�ة ٔ�و العميقة"ص د ٔ�و اس�ت�اليدحت

هل ميك�ك ٔ�ن تصف ²�ٔداث يوم "ملطرو²ة يف املقابä الشخصية ومن ٔ�مäÔ أ?س�ئä ا
وèس�ل املقابä مث تÙسخ " هل ميك�ك ٔ�ن تصف واقعة معينة ´لتفصيل؟"ٔ�و " منطي؟

ول �ىل النصوص لغرض احلص ؤ�ثناء مجع البيا¢ت، يقوم الباحث بقراءة. ملزيد من الت,ليل
ميكن ٔ�ن متثل بصدق جتارب " و²دات ذات ٔ�مهية"الرؤية الشامä، وكذ� ٕالÏشاء 

املاكن "ومن أ?مäÔ �ىل هذه الو²دات ذات أ?مهية مفاهمي مÔل . املبحوثني اøاتية
، واليت ميكن ٔ�ن èُس�ت�دم بعد ذ� لتوثيق الت�ارب "الزمن احملسوس"و " احملسوس

فعىل س��ل املثال، هل شعر املبحوثون ´ٔ?مان ٔ�و ´حلرية، �ٔو . النفس�ية {لمبحوثني
؟ وهل شعروا ب�ٔن جتارهبم )املاكن احملسوس(�س، ٔ�و ´لفرح عند ممارس�هتم {لظاهرة ´حل 

حتليل الظواهر ومن مث فٕان  ؟)الزمن احملسوس(اكنت مضغوطة ٔ�و بطيئة ٔ�و مzقطعة 
مبعىن ٕاحساسهم ( {لمبحوثنيالزمين  املاكين واملشهد �µٔذ يف wعتبار املشهديي�Ùغي ٔ�ن 

يف وضع  يتحول بنفسه خ�الياوجيب �ىل الباحث ٔ�ن  ،)´ملايض واحلارض واملس�تق�ل
احلية يف شلك املبحوثني وصف جتربة ويقوم ب ،)مؤقzًا املبحوثٔ�ي، يع�ش ح�اة ( املبحوث
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هذه املوضو�ات لت,ديد طبقات  يف ت,ليليغوص ´ل مث . وضو�ات ¢ش�ئةمل بناءرسد ٔ�و 
   .يع�شها املبحوثون اليتمzعددة من املعىن مع احلفاظ �ىل هشاشة ومغوض الت�ارب 

ðمتثل طريقة البحث املعمتدة �ىل امجلا�ة   Focus groups :امجلا�ات البؤرية: µامسا

البؤرية يف م�اقشة م�ظمة مع جام�ة خمتارة من أ?ش�اص لغرض احلصول �ىل معلومات 
. تتعلق بو�ات نظرمه وµرباهتم حول موضوع معني ال ميكن احلصول �لهيا بطرق ٔ�خرى

�اسب uاصة مع غرض احلصول �ىل و�ات نظر وتµ مع امجلا�ة البؤرية بصفة äاملقاب
وðمتزي املناقشة مع امجلا�ة البؤرية ´حلصول �ىل اخللف�ات . خمتلفة حول نفس هذا املوضوع

العميقة {لمفاهمي املشرتكة بني الناس حول ح�اهتم اليوم�ة والطرق اليت يت�ٔ�ر هبا أ?ش�اص 
كام ðمتزي امجلا�ة البؤرية ´لكفاءة، من ح�ث مجع معلومات  .اعي´?ٓخرëن يف املوقف امجل

كثرية من ٔ�كرث من م�حوث، ولكن ينقصها العمق اøي ميكن احلصول �ليه من م�حوث 
و�ادة ما جند صعوبة µاصة عند حماو3 اrمتيزي بني ا?ٓراء الفردية وا?ٓراء امجلاعية  . وا²د

جراء  ٕ́ . الرتت��ات العملية ٕالجراء املقابä مع امجلا�ة البؤرية´ٕالضافة ٕاىل الصعوبة اخلاصة 
ومن مث ف�عترب دور مÙسق امجلا�ة �ام {لغاية ح�ث جيب ٔ�ن ëكون ماهرا يف لك من 

 .  الق�ادة امجلاعية و�ارات التعامل مع ا?ٓخرëن

ويل يف و¢درا ما èس�تعمل طريقة امجلا�ة البؤرية يف العلوم wج�عية ´لرمغ من �رخيها الط
 ´ٕالضافة ٕاىل اس�تعاملها ²ديثا ´لبحوث الطبية )Morgan, 1988( حبوث السوق

)Powell, 1996( . عددة {لجام�ة البؤرية ٕاال ٔ�هنا تتفق يف مالمحzوتو#د تعريفات م
 والÙشاط امجلعي ) Kitzinger, 1994: 103-121( معينة ترتاوح بني املناقشة املنتظمة

)(Powell, and Single, 1996 ج�عيةw وتعمتد . ´ٕالضافة ٕاىل التفا�ل والعالقات
طريقة امجلا�ة البؤرية كام يقول مور#ان �ىل التفا�ل بني امجلا�ة معمتدا �ىل موضو�ات 

مدادها ٕ́ ومن مث فzمتزي طريقة امجلا�ة البؤرية ´لرؤى والبيا¢ت اليت يمت . يقوم الباحث 
امجلا�ة البؤرية، كام ðمتزي ´حلصول �ىل احلصول �لهيا من µالل التفا�ل بني ٔ�فراد 

هذا وب�k . معلومات كثرية يف وقت قصري ´ملقارنة بطريقة املالحظة ٔ�و الطرق أ?خرى
يzÙظر الباحث يف الطرق أ?خرى ²دوث أ?ش�ياء يقوم هو يف طريقة امجلا�ة البؤرية 

ية جام�ة طبيعية وٕامنا يه ´تباع دليل مقابä حيدده مس�بقا، ومن مث فال تعترب امجلا�ة البؤر
وتناسب امجلا�ة البؤرية املواقف اليت تو#د فهيا فروق يف . يف الواقع جام�ة م�ظمة ب�²ٔدا¹ا
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السلطة واملاكنة wج�عية بني أ?ش�اص املشاركني فهيا وم�zذي القرار واملهنيني، كام 
 ذات ٔ�مهية µاصة تناسب املواقف اليت تعترب فهيا الثقافة الفرعية لٔ�ش�اص املشاركني

´ٕالضافة ٕاىل م�اس�هتا {لمواقف اليت هيم الباحث اكuشاف مدى التوافق بني أ?فراد 
  . )Krueger, 1988( املشاركني حول موضوع معني

وميكن ٔ�ن èس�تعمل امجلا�ة البؤرية يف مرä² ا¨راسات wس�تكشاف�ة µالل دراسة معينة 
�مي ºر¢مج معني بعد تطبيقه، ومن مث فميكن ٔ�و لتكوëن ºر¢مج معني ق�ل تطبيقه، ٔ�و لتق 

. {لجام�ة البؤرية �ٔن èس�ت�دم ~طريقة مس�تقä ٔ�و ~طريقة ممكä لطرق حبثية �ٔخرى
و~ش�ٔن دراسة احلا3 ميكن لطريقة امجلا�ة البؤرية ٔ�ن èسا�د يف توليد وبناء الفروض 

مما ال شك ف�ه ٔ�هنا و . البحثية ٔ�و لبناء مفاهمي ؤ�س�ئä معينة يف طريقة املسح wج�عي
  . طريقة توا#ه مشلكة التعممي �ىل جممتع معني نظرا لصغر جحم امجلا�ة املشاركة فهيا

ومن مزا' امجلا�ة البؤرية ٕاذا جنح مÙسق امجلا�ة يف ٕازا3 اخل�ل ¨ي بعض ٔ�فرادها ٔ�هنا 
ٕاال . تèشعر املشاركني ´ٔ?مهية واملشاركة يف اختاذ القرار ويف التخطيط ويف ²ل املش-

ٔ�ن طريقة  امجلا�ة البؤرية لها ²دود ٔ�و عيوب معينة مهنا ٔ�ن الباحث ال �س�تطيع ٔ�ن 
يتحمك يف البيا¢ت املنت�ة ح�ث ٔ�هنا بطبيعهتا معلية مفzو²ة وال ميكن حتديدها مس�بقا 

äكام ٔ�ن أ?ش�اص يف امجلا�ة البؤرية قد ال يعربون ٔ�ح�ا¢ عن �ٓراهئم اخلاصة . بطريقة اكم
. هنم يت,دثون يف س�ياق اج�عي وثقافة معينة تفرض قميها �ىل املشاركني يف امجلا�ةنظرا ?ٔ 

وال نÙىس من الناح�ة العملية صعوبة بناء امجلا�ة البؤرية ح�ث ٔ�نه ال ميكن احلصول �ىل 
كام ٔ�ن بعض أ?ش�اص ذوي أ?مهية  ،عينة ممثä من املشاركني يف الظاهرة املراد دراس�هتا

عهم جخلهم من املشاركة يف عضوية امجلا�ة البؤرية مÔلام قد ميتنع البعض عن اخلاصة قد مين 
ٕاظهار مشاعرمه احلق�ق�ة فهيا ح�ث جيب يف هذه احلا3 اس�تعامل املقابä الفردية مع مÔل 

  .هؤالء أ?فراد

ويعترب تنظمي امجلا�ة البؤرية ٔ�مرا �شوبه يشء من الصعوبة ح�ث يتطلب ذ� ختطيطا 
توا#د الناس يف جتمع جامعي كام يفرض توفري بعض املعينات السمعية  معينا �س�تلزم

وميكن ٔ�ن يرتاوح �دد امجلا�ة . والبرصية والuسجيلية بعض الصعوبة يف كثري من أ?ح�ان
-٦فقط ٕاىل عرشة، ٕاال ٔ�ن العدد اøي يفض� كثري من الباحÔني هو ما بني  ٤البؤرية بني 



٦٣  

فضل املناطق تو . البؤرية ملدة سا�ة ٕاىل ساعتنيو�ادة ما تعقد امجلا�ة . ٔ�ش�اص ١٠
الطبيعية لعقد امجلا�ة ح�ث ٔ�ن املباين الرمسية املعينة قد تثري بعض wنطبا�ات السلبية ٔ�و 
إالجيابية ¨ي أ?ش�اص، وٕاال فميكن عقدها يف ٔ�ما¹ن ٔ�خرى مÔل م�ازل أ?ش�اص �ٔو 

و´لرمغ من . نت جام�ة قامئة ´لفعلأ?ما¹ن املؤجرة ٔ�و يف املاكن الطبيعي {لجام�ة ٕاذا اك
ٔ�مهية wخzالف بني ٔ�عضاء امجلا�ة البؤرية ح�ث يثري ذ� �ٓراء واجتاهات ومشاعر 

ٕاال ٔ�ن املشاركني يف  ،وهذا يف�د البحث العلمي ،مzباينة حول الظاهرة املراد دراس�هتا
� ´لرا²ة امجلا�ة حيبون ٔ�ن يuشار¹وا مع �ٓخرëن مشاهبني هلم ثقاف�ا ح�ث �شعرمه ذ

واحلرية، و�ø ف�جب �ىل الباحث مرا�اة ذ� جلين مزا' wخzالف ´الخzالف من 
ويعترب جتميع امجلا�ة ٔ�مرا . ¢ح�ة وèشجيع املشاركة ´لت�اÏس الÙس�يب من ¢ح�ة ٔ�خرى

صعبا ما و�ø جيب توفري بعض احلوافز ٔ�و الهدا' ٔ�و املواقف امجلاعية اجلذابة، كام جيب 
نة ´ٕالخ�اريني والق�ادات احمللية وإال�الن ٔ�ح�ا¢ يف املناس�بات wج�عية �ٔو wس�تعا

  .املؤسسات ا¨ي�Ùة

ويعترب مÙسق امجلا�ة من ٔ�مه أ?دوار اخلاصة ´مجلا�ة البؤرية، ح�ث يوحض املÙسق {لجام�ة 
هتا الغرض من امجلا�ة، وحياول ٕاشعارمه ´لطم�ٔن��ة واحلرية والرغبة يف مشاراكهتم ؤ�مهي

وحياول املÙسق بعد عقد ا{لقاء ٔ�ن يÙشط احلوار من µالل . وèشجيع التفا�ل بني أ?عضاء
ٕالقاء �ٔس�ئä مفzو²ة، كام حياول �ٔن ميزح مع امجلا�ة ويت,دى ٔ�راءها من µالل عرض بعض 

وقد حيتاج املÙسق . الفروق املتوقعة واملتطرفة بني ا?ٓراء حول القضية موضع املناقشة
ث عن التفاصيل ٔ�و حيرك مسار املناقشة ٕاذا احنرفت املناقشة ليك تبقى ٔ�ح�ا¢ ٔ�ن يبح

وهنا جيب �ليه ٔ�ن حيد من س�يطرة بعض املشاركني يف  .�ىل املسار احملدد {لمناقشة
كام قد حيدث ٔ�ن . احلديث ºك�اسة وذ� دون الت�ٔثري �ىل م�اقشة امجلا�ة واحلد من الت,زي

ة مصت، فعىل مÙسق امجلا�ة ح�نئذ البحث عن تتوقف امجلا�ة عن املناقشة وحتدث فرت 
كام قد . لكامت يعيد هبا دوران املناقشة دون wحنراف مرة ٔ�خرى عن هدف املناقشة

يبدٔ� بعض املشاركني يف توج�ه ٔ�س�ئä قد ال ðرتبط ´لهدف من املناقشة حفيlÙذ �ىل 
  .مÙسق امجلا�ة ٔ�ن يت�ذ املوقف املناسب ملوا�ة ذ� ºك�اسة ٔ�يضا

ام جيب �ىل املÙسق ٔ�ن يدفع لك فرد يف امجلا�ة ٕاىل املشاركة ويعطي الفرصة ملن ال ك 
كام جيب �ليه ٔ�يضا ٔ�ال يظهر موافقة قوية �ىل ا?ٓراء املذ¹ورة كام ال . �شارك ٔ�ن �شارك
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كام جيب �ىل . يت�ذ موقفا واحضا يتضاد مع بعض ا?ٓراء املطرو²ة ويتفق مع أ?خرى
wعتبارات أ?µالق�ة من ح�ث رسية املعلومات املعرب عهنا يف مÙسق امجلا�ة ٔ�ن ëراعي 

م�اقشات امجلا�ة ومرا�اة �دم عرض املواد احلساسة ٔ�و السؤال عهنا كام جيب ٕا�الم 
املشاركني عن الغرض احلق�قي من جتميع امجلا�ة واملعلومات املتحصل �لهيا من املناقشة مع 

  .النتاجئ املتحصل �لهيا الت�¹ٔيد �ىل �دم ذ¹ر ٔ�سامء املشاركني يف

ويف ²ا3 جناح املناقشة قد يل��ٔ الباحث ٕاىل ٕاقامة جام�ة بؤرية ٔ�خرى، ورمبا �دة 
جام�ات، وهنا ëزداد �راء مجع املعلومات واليت ميكن ٔ�ن متثل معظم البيا¢ت احلقلية يف 

  . هذه احلا3

 البحث دمب�k �س�ت� :قضية ا¨قة والرصامة يف البحث الفهمي ٔ�و wس�uطاين
وذ� من µالل ت�س�يط احلق�قة �ٔو  Reductionist approachالوضعي هن�ا اµزتاليا 

الواقع  فهمالواقع wج�عي يف نظر'ت وقوانني مzعارضة، حتاول أ?حباث الفهمية 
wج�عي من µالل و�ات النظر اøاتية {لمبحوثني  املنغرسني يف الس�ياق اøي تتوا#د 

بطبيعة احلال ٔ�قل تعمميًا �ىل  الفهومات املرتبطة ´لس�ياق ðكون هذه. ف�ه احلق�قة
خشيص وحساس لت�ارب  الفهميومع ذ�، نظًرا ٔ?ن الت,ليل . الس�ياقات أ?خرى
غالًبا ما يمت النظر ٕاليه �ىل ٔ�نه �ٔقل رصامة من ِق�ل العديد من الباحÔني فالباحث ورؤيته، 

�د ٕاىل مجمو�ة خمتلفة من  الفهمية نظًرا ٔ?ن أ?حباثو ). نيالوظيف�( الوضعينيuسè
wفرتاضات أ?نطولوج�ة وإالõس�متولوج�ة حول الظاهرة wج�عية عن النظر'ت 

الصدق ، و ٔ�و الثبات الوضعية {/قة، مÔل املوثوق�ة املعايريwج�عية الوضعية، فٕان 
 Lincoln( ´لنكون و جو يقدمومع ذ� ، . ، والتعممي ال تنطبق بطريقة مماثäا¨اµيل

and Guba, 1985(  من املعايري اليت ميكن اس�ت�دا�ا {لحمك �ىل دقة äمجمو�ة بدي
  . الفهمي ٔ�و wس�uطاينالبحث 

 »بتةميكن اعتبار البحوث الفهمية  �ىل ٔ�هنا موثوقة ٔ�و   w: Reliabilityع�دية: ٔ�وال
ٔ?دõ 3شلك مس�تقل ٕاىل ٕاذا توصل ´حÔان يدرسان نفس الظاهرة ´س�ت�دام نفس مجمو�ة ا

 ،ٔ�و ظاهرة مماثä ،ٔ�و ٕاذا توصل الباحث اøي يدرس نفس الظاهرة ،نفس wس�تzÙا#ات
äا#ات مماثzÙش�به هذا املفهوم مفهوم املوثوق�ة. يف ٔ�وقات خمتلفة ٕاىل اس�ت� Reliability 
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ق�ة يف البحوث الوضعية، ح�ث ëكون االتفاق بني ´حÔني مس�تقلني مشاهبًا ملفهوم املوثو 
، واالتفاق بني مالحظتني لنفس الظاهرة لنفس Inter-rater reliability البي�Ùة

 ولضامن حتق�ق. Test-retest reliability الباحث ٔ�قرب ٕاىل موثوق�ة ٕا�ادة wخzبار
تقدمي تفاصيل اكف�ة حول  الفهميني ٔ�و wس�ت�uطانينياملوثوق�ة، جيب �ىل الباحÔني 

اس�تzÙا#اهتم  بتصديق{لسامح {لقراء  يتضمهناwج�عي اøي والس�ياق  الظاهرة املدروسة
  .õشلك مس�تقل الفهمية

ميكن اعتبار البحوث الفهمية ذات مصداق�ة ٕاذا و#د  Credibility :املصداق�ة: »نيا
هذا املفهوم �ش�به مفهوم الصدق ٔ�و الصالح�ة . القراء ٔ�ن اس�تzÙا#اهتا ميكن تصديقها

وميكن حتسني مصداق�ة البحوث . يف البحوث الوضعية Internal validityا¨اµلية 
الفهمية من µالل تقدمي دليل �ىل مشاركة الباحث املوسعة يف هذا اÉال، من µالل 
ٕاظهار تثليث البيا¢ت �رب املوضو�ات ٔ�و ٔ�ساليب مجع البيا¢ت، واتباع إالدارة ا¨ق�قة 

قابالت الشخصية والس�الت {لبيا¢ت وإالجراءات الت,ليلية، مÔل الÙسخ احلريف {لم
ا¨ق�قة جلهات االتصال واملقابالت، والتدوينات الواحضة {لقرارات النظرية واملهنجية اليت 

  .ميكن ٔ�ن èسمح مبراجعة مس�تقä مجلع البيا¢ت وحتليلها ٕاذا لزم أ?مر

èشري الت�¹ٔيدية ٕاىل املدى اøي ميكن ٔ�ن يؤكده  Confirmability :الت�¹ٔيدية: »لثا
ومه (رون õشلك مس�تقل �ىل النتاجئ اليت مت إالبالغ عهنا يف البحوث الفهمية ا?ٓخ

ونظًرا ٔ?ن . ويعترب هذا مشاهبا ملفهوم املوضوعية يف البحوث الوضعية). املبحوثون �ادة
اøاتية "البحث الفهمي ëرفض فكرة الواقع املوضوعي، فٕان ٕاثبات الت�¹ٔيدية يمت من ح�ث 

، ٔ�ي يف ²ا3 موافقة املبحوثني يف ا¨راسة �ىل "Inter-subjectivityاملقارنية 
ٕاذا وافق املبحوثون يف  ،املثال لفعىل س��. wس�تzÙا#ات املس�ت�لصة من الباحث

wس�تzÙا#ات ٔ�و wس�تدالالت اليت توصل ٕاrهيا الباحث حول  �ىلا¨راسة بو#ه �ام 
فٕانه ح�نئذ ميكن القول ٔ�ن  )بناًء �ىل مراجعة ورقة البحث ٔ�و التقرëر(الظاهرة املدروسة 

  .النتاجئ مؤكدة

èشري القابلية {لنقل يف البحوث الفهمية ٕاىل مدى  w: Transferabilityنتقالية: رابعا
الصدق ٔ�و الصالح�ة "هذه الفكرة مشاهبة لفكرة . تعممي النتاجئ �ىل الس�ياقات أ?خرى
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حث تقدمي وصف جيب �ىل البا. يف البحث الوضعي External validityاخلارج�ة 
ويصف بدقة الهيالك وwفرتاضات ") الوصف الكÔيف("مفصل غين لس�ياق البحث 

والعمليات اليت مت الكشف عهنا من البيا¢ت حىت ëمتكن القراء من تق�مي مس�تقل ملا ٕاذا 
   .اكنت النتاجئ اليت مت التوصل ٕاrهيا قابä {لنقل ٕاىل س�ياقات ٔ�خرى ٔ�م ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٧  

  امسالفصل اخل

  وث النوعيةاسرتاتيجيات البحِ 
س�بق ؤ�ن ٔ�رش¢ ٕاىل ٔ�ن البحوث النوعية تعمتد �ىل فهم الظاهرة املراد دراس�هتا و�ىل 

ول�س �ىل التوقع ٔ�و التعرف �ىل أ?س�باب  ،"Sense makingاس�تخراج املعاين "
تعمتد  و�ø تتطلب البحوث النوعية عقلية ابداعية ٕابتاكرية. والعواقب {لظاهرة املدروسة

�ىل اجتاه µ�ٔاليق مس�تÙري �س�تطيع wنغراس يف س�ياق الظاهرة ´ٕالضافة ٕاىل �دد من 
  :wسرتاتيجيات اليت نوردها ف� ييل

  Grounded Theory :اÉذرةالنظرية : ٔ�وال

ل�س من السهو3 ٔ�ن نقوم بت,ليل البيا¢ت املتحصل �لهيا من ٔ�ساليب مzعددة مÔل 
ة، واملالحظة املوضوعية، واملالحظة ´ملشاركة، وامجلا�ات املقابالت الشخصية املعمق

" اكuشفت. "البؤرية، واحلاك'ت، والuسجيالت الصوتية واملرئية، واملصادر الثانوية
̈ٔسلوب {لق�ام بذ�، ويه ٔ�سلوب اس�تقرايئ  النظرية اÉذرة، حسب قول ٔ�حصاهبا، 

Inductive �جw حول الظاهرة äعية لبناء نظر'ت حول هذه لفهم البيا¢ت املس�
 ,Glaser and Strauss(#ل�سار و سرتاوس ؤ�حصاب هذه النظرية مه . الظاهرة
 Strauss and( سرتاوس و ¹ورºن نق�ت بعد ذ� بواسطةو مث طورت ) 1967

Corbin, 1990 ( العملية اليت تقوم بتقس�مي  معليةح�ث فصال þالبيا¢ت الرتمزي، ت
 .، و�القات)ConstructsاملÙش�ٓت (، والفlات )املفاهمي(موز املكzوبة يف سلسä من الر 

. �ىل البيا¢ت إالم�رييق�ة اÉمعة) ٔ�و تعمتد(ت�Ùع هذه التفسريات ٔ�و الفهميات وتت�ذر 
ويتطلب مدµل النظرية اÉذرة ٔ�ن يت�ىل الباحÔون عن ٔ�ية نظر'ت ٔ�و توقعات ٔ�و 

يه اليت تفرض ðكوëن  ب�ٔن ðكون يا¢تحتزيات سابقة ق�ل مجع البيا¢ت، ؤ�ن �سمحوا {لب 
ٕاىل ثالثة من ) Strauss and Corbin, 1998( سرتاوس و ¹ورºن �شري .النظرية

 ، الرتمزي احملوريOpenالرتمزي املفzوح : ٔ�ساليب الرتمزي لت,ليل البيا¢ت املكzوبة
Axial نتقايئw والرتمزي ،Selective . وح هيدفzمي وأ?فاكر حتديد املفاهٕاىل الرتمزي املف

يقوم . ðرتبط ´لظاهرة املراد دراس�هتا أ?ساس�ية ا�تب�ٔة داµل البيا¢ت املكzوبة واليت
أ?²داث والوقائع وأ?فعال الباحث هنا بفحص البيا¢ت املكzوبة سطرا سطرا لت,ديد 
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يف رموز " Conceptsمفاهمي "واملفاهمي والتفا�الت احملددة واملرتبطة واليت èس�ل كـ 
ويه (، وëربط لك مفهوم ب�ٔجزاء معينة من الوثيقة املكzوبة Nvivoمج إاللكرتوين الرب¢

وقد ðكون بعض املفاهمي . {لتحقق من صدقها ف� بعد) Coding unitو²دة الرتمزي 
õس�يطة وواحضة وممتزية ب�k قد ðكون ٔ�خر'ت معقدة mامضة ٔ�و مهبمة ٔ�و قد ðرى ºرؤى 

وقد . ختتلف و²دة الرتمزي مع اخzالف املفاهمي املس�ت�لصةوقد . املبحوثنيخمتلفة من ق�ل 
�ىل لكامت قليä ب�k قد حتتوي املفاهمي " جحم املنظمة"مÔل  ةحتتوي املفاهمي ال�س�يط

وقد يطلق �ىل . �ىل لكامت كثرية قد تصل ٕاىل �دة صف,ات" رسا3 املنظمة"املعقدة مÔل 
كن ٔ�ن èسمى مبصطلحت م�ٔلوفة مو²دة املفاهمي ٔ�سامء ٔ�و مصطل,ات µاصة ´لباحث ٔ�و مي

ومبجرد حتديد مجمو�ة ٔ�ساس�ية من املفاهمي ميكن عندئذ . م�ٔخوذة من أ?دب العلمي
مع البحث يف الوقت نفسه عن مفاهمي #ديدة  اس�ت�دام هذه املفاهمي لرتمزي ´يق البيا¢ت

املدركة للك مفهوم ومن املهم #دا ٔ�ثناء الرتمزي ٔ�ن حندد الصفات . وحتسني املفاهمي القدمية
حىت ميكن جتميع املفاهمي ) �ال ٔ�و م�خفض مÔال(مÔل احلجم ٔ�و ا{لون ٔ�و املس�توى 

ٔ?ن الباحث " مفzو²ا"و�سمى هذه أ?سلوب الرتمزيي . املuشاهبة يف فlات ف� بعد
  .مس�تعد هنا لق�ول، بل و{لبحث عن مفاهمي #ديدة مرتبطة ´لظاهرة املراد دراس�هتا

وب�Categories . kاملuشاهبة يف فlات  )الرموز(املفاهمي التالية يف جتميع وðمتثل اخلطوة 
ðكون املفاهمي مرتبطة ´لس�ياق جند ٔ�ن الفlات متيل لكوهنا شامä ٔ�و عريضة وقابä {لتعممي 

وتقوم . يف النظرية اÉذرة" Constructsٔ�ب�Ùة ٔ�و مÙش�ٓت "تطور يف اrهناية لتكون و 
ة املفاهمي اليت يتعامل معها الباحث ليك ن�ين صورة ¹برية لفهم الفlات مبهمة تقليل مكي

وميكن ٔ�ن تمت معلية بناء الفlات �ىل . القضا' املهمة الالزمة لفهم الظاهرة املراد دراس�هتا
مرا²ل وذ� من µالل جتميع املفاهمي يف فlات فرعية مث جتميع الفlات الفرعية بدورها ٕاىل 

èس�تعمل أ?ب�Ùة ٔ�و املÙش�ٓت املوجودة يف أ?دب العلمي وميكن ٔ�ن . فlات ٔ��ىل مس�توى
وذ� لغرض èسمية هذه الفlات µاصة ٕاذا اكن هدف البحث ëمتثل يف تطوëر النظرية 

ولكن جيب احلذر عند اس�تعامل تþ أ?ب�Ùة ٔ�و املÙش�ٓت ٔ?هنا قد جتلب معها عقائد  .القامئة
و احملاور اخلاصة ºلك خصيصة هذا وجيب حتديد اخلصائص �ٔ . ٔ�و حتزيات راخسة من ق�ل

فعىل س��ل املثال، قد . وميثل احملور قمية ٔ?ي µاصية �ىل مzصل مzدرج. يف لك فlة
، واليت ميكن ٔ�ن ðكون "الرس�ة"µاصية معينة èسمى " وس�يä االتصال"متتþ فlة مÔل 
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يزي يف اrمت  )ðكوëن الفlات( و�سامه مÔل هذه التفييء." رسيعة، مzوسطة، بطيئة"حماورها 
ٔ�ي "بني خمتلف وسائل االتصال، كام ميكن الباحث من حتديد أ?مناط يف البيا¢ت مÔل 

  .وسائل االتصال èس�تعمل للك نوع من الواج�ات ٔ�و املهام

ٔ�ما املرä² الثانية من النظرية اÉذرة فzمتثل يف الرتمزي احملوري ح�ث ðر¹ب الفlات 
ضا حبثية ميكن ٔ�ن تفرس م�دئيا الظاهرة والفlات الفرعية لتكون �القات س�ب��ة ٔ�و فرو

و´لرمغ من متزي الرتمزي احملوري عن الرتمزي املفzوح فٕانه ميكن ٔ�ن �س�تعمل . املراد دراس�هتا
وميكن ٔ�ن ðكون العالقات بني الفlات واحضة ٔ�و قد ðكون . ðزام�يا مع الرتمزي املفzوح

Ôون نظام الرتمزي املسمى يف ويف احلا3 أ?µرية قد �س�تعمل الباح . مضنية ؤ�كرث مغوضا
وذ� لغرض ٕادراك ٔ�ي الفlات متثل "Coding paradigmمنط الرتمزي "mالبية أ?ح�ان 

والعالقات اليت متثل اس�ت�ابة الناس لتþ الظروف، والعواقب املرتتبة /الظروف وأ?فعال
هذا  وعند حتديد. �ىل تþ أ?فعال ٔ�و العالقات واليت تنغرس ٔ�و تت�ذر فهيا الظاهرة

العالقات، والعواقب تبدٔ� الفروض البحثية يف الظهور، /الثالوث من الظروف، وأ?فعال
وح�نئذ ميكن ٔ�ن يبدٔ� الباحÔون يف تفسري س�ب ²دوث الظاهرة، وحتت ٔ�ي ظروف تمت، 

  .وب�ٔي عواقب تÙهت�ي

 Selectiveؤ�ما املرä² الثالثة وأ?µرية من النظرية اÉذرة فه�ي الرتمزي wنتقايئ 
codingة املركزية ٔ�و املتغري اجلوهريlمتثل يف حتديد الفð سلسيل  ، واليتuمع الربط ال

وميكن ٔ�ن تÙش�ٔ الفlة املركزية من الفlات املوجودة . وwنتظايم واملنطقي ´لفlات أ?خرى
وهنا ميكن املعاينة . ٔ�و قد ðكون فlة ٔ�مع ؤ��ىل حتتوي �ىل الفlات املوجودة سابقة الرتمزي

�ٔي (ائية لبيا¢ت #ديدة {لتحقق من صدق الفlة املركزية و�القاهتا ´لفlات أ?خرى wنتق
وجيب . هذا وحيد الرتمزي wنتقايئ من نطاق الت,ليل كام �رسع من ٔ�دائه). النظرية املبدئية

�ىل الباحث يف نفس الوقت ٔ�ن ëراقب الفlات أ?خرى اليت قد تÙش�ٔ من البيا¢ت 
، واøي ميكن ٔ�ن )الرتمزي املفzوح(ðرتبط ´لظاهرة املراد دراس�هتا  اجلديدة واليت ميكن ٔ�ن

وهكذا ميكن ٔ�ن يمت �ٔداء لك من الرتمزي املفzوح . يؤدي ٕاىل املزيد من تنق�ة النظرية املبدئية
و�س�متر الباحث يف . والرتمزي احملوري والرتمزي wنتقايئ يف ðزامن ٔ�ي يف نفس الوقت

، ويه Saturationنق�ة النظرية حىت نصل ٕاىل مرä² الuش�بع ðرمزي البيا¢ت اجلديدة وت 
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اليت تعىن ٔ�نه عندما تضاف بيا¢ت #ديدة فٕاهنا ال تؤدى ٕاىل تغري ملحوظ يف الفlات 
  .اجلوهرية ٔ�و العالقات املتوصل ٕاrهيا

ويرتتب �ىل معلية املقارنة املس�مترة ٕا�ادة ðرت�ب وجتميع وتنق�ة الفlات، والعالقات، 
ت املب�Ùة �ىل ازد'د الفهم املتعمق والتكرار ٔ�و العالقة التبادلية بني مرا²ل والتفسريا

  : أ?Ïشطة التالية

 .)من ٔ�#ل التحقق من صدق�ة الفlة(مقارنة أ?²داث وا�طوطات اخلاصة ºلك فlة  .١
 .دمج الفlات وخصائصها .٢
اهمي mري ´لرتكزي �ىل املفاهمي اجلوهرية ٔ�و الرئ�س�ية وجتاهل املف(حتديد النظرية  .٣

 ).املرتبطة ٔ�و أ?قل ارتباطا
القصص  رسد، Memoing´س�ت�دام �ٔساليب مÔل كتابة املذ¹رات (كتابة النظرية  .٤

Story liningٔ�و رمس أ?شاكل   ، والتخطيطDiagramming .( 

. وال يعين وجود فlة مركزية ٔ�نه ميكن مجليع الفlات أ?خرى �ٔن تدمج بطريقة سلسة حولها
´قرتاح �دة �ٔساليب  )Strauss and Corbin, 1990(س و ¹ورºن سرتاو    وقد قام

املفاهمي  وختطيط Memoingوكتابة املذ¹رات  Story lining رسد القصص{/مج مÔل 
Concept mapping  ،ات الرئ�سة اليت متثل الظروفlوذ� من ٔ�#ل حتديد الف

 يف رسد القصص يمتو  .زيةوالعالقات، والعواقب اخلاصة ´لفlة اجلوهرية ٔ�و املرك/وأ?فعال
فه�ي املذ¹رات ٔ�ما . اس�ت�دام الفlات والعالقات لتوضيح ٔ�و حتسني قصة الظاهرة املدروسة

عبارة عن كتا´ت نظرية لٔ�فاكر حول املفاهمي املوضوعية و�القاهتا املرمزة نظرً' ٔ�ثناء 
تتطور ٔ�ثناء تطورها µالل حتليل النظرية اÉذرة، ويه ٔ�دوات �مة لت�uع أ?فاكر اليت 

ومتثل معلية كتابة املذ¹رات اس�ت�دام هذه املذ¹رات الكuشاف أ?مناط . الت,ليل وتنق�حها
والعالقات القامئة بني الفlات ´س�ت�دم اجلداول الر´عية، وأ?شاكل، والرسوم التوضيحية 

{لمفاهمي  ومتثل معلية ختطيط املفاهمي متثيال رسوم�ا. ٔ�و العروض التوضيحية أ?خرى
ويمت وضع ). �ىل س��ل املثال، اس�ت�دام الصناديق وأ?سهم(العالقات بني تþ املفاهمي و 

املفاهمي الرئ�س�ية �ادًة �ىل ورقة ٔ�و ٔ�كرث من أ?وراق، ٔ�و الس�بورات، ٔ�و اس�ت�دام ºرامج 
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رسوم�ة مرتبطة ببعضها البعض ´س�ت�دام أ?سهم، وٕا�ادة ضبطها لتناسب البيا¢ت 
  .املرصودة õشلك ٔ�فضل

�ق�ة املنطق وèwساق uذرة ٔ�ن يقوم بÉوجيب �ىل الباحث بعد ق�امه بتوليد النظرية ا
املÙش�ٔ ٔ�و البناء الرئ�يس يuسم ´خلصائص  من ٔ�نجيب الت�ٔكد و . ا¨اµيل اخلاص هبا

ويف نفس الوقت جيب �ىل . واحملاور املب��ة ´لنظرية وٕاال ف�جب ٕا�ادة حتليل البيا¢ت
فعىل س��ل املثال، . باëن اخلصائص واحملاور اخلاصة جبميع الفlاتالباحث ٔ�ن يت�ٔكد من ت 

²�ٔد هذه الفlات فالبد ٔ�ن توحض البيا¢ت دالئل لك من " ðكرار السلوك"ٕاذا اكن 
وµ�ٔريا جيب ٔ�ن يمت التحقق من صدق . املكررëن وmري املكررëن {لسلوك املركزي ٔ�و احملدد

فٕاذا تناقضت النظرية مع البيا¢ت اÉمعة ف�جب  .النظرية من µالل مقار�هتا ´لبيا¢ت اخلام
   .هذه املتناقضات ٔ�و التباينات mري املفرسةح�نئذ ðكرار معلية الرتمزي {لتوف�ق بني 

 Content analysis :ٔ�و املضمون احملتوى  حتليل: »نيا

ميكن معاجلهتا " قطع"ٕاىل مقاطع ٔ�و  نصلك حيدد الباحث ويطبق القوا�د لتقس�مي  .١
عىل س��ل املثال، قد ف .Unitizing وèسمى هذه العملية. ت,ليل{ل م�فصä ¹و²دات 

 .ٔ�و املعوقات املذ¹ورة يف النص هذه الو²دات العوامل اrمتك�نيةاملفرتضات ٔ�و èشلك 

Ïشاء وتطبيق وا²د ٔ�و ٔ�كرث الباحثيقوم  .٢ �ىل لك مقطع نيص  من هذه املفاهمي  ٕ́
 ðرمزي ، يمت اس�ت�دام خمططهذا مزئ?غراض الرت و. مzطور يف معلية èسمى الرتمزي

Coding diagram  اًدا ٕاىل�uاليت يبحث عهنا الباحث  القضا' ٔ�و املوضو�اتاس
 . {لنص هتصنيفٔ�ثناء ها ٔ�و ëكuشف 

لت,ديد ٔ�ي من  املرمزة مكيا ونوعيا يف mالب أ?ح�ان وذ�µ�ًٔريا ، يمت حتليل البيا¢ت  .٣
 .س�ياقات، و¹يف ðرتبط ºلك مهنا ، ويف ٔ�يحتدث بتكرار ٔ�كرثاملوضو�ات اليت 

´يرب و ليفي -هسكام هو مسuشهد به يف ) Neuendorf, 2001(نويندورف ويذ¹ر 
)Hiss-Biber and Leavy, 2011 ( ٔ�ن الباحث يبدٔ� يف حتليل املضمون بفحص

مث . البيا¢ت املتعلقة بقضية معينة مث يuساءل عهنا ويت�ٔمل فهيا انطالقا من موقفه الفكري
وال يبدٔ� بفlات تصنيف�ة مس�بقة . لباحث بفحص �القة هذه القضية õسؤال البحثيقوم ا
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ويقوم الباحث برتت�ب . وٕامنا يقوم بتوليذ فlات التصنيف ´س�تخرا�ا م�ارشة من البيا¢ت
�ادة الت�ٔمل يف . هذه الفlات بدًءا ´لفlات الواقعية وا�هتاًء ´لفlات اÉردة ٕ́ مث يقوم الباحث 

ويقوم الباحث ٔ�يضا ºكzابة املالحظات . ت�دام فlات التصنيف اجلديدةالبيا¢ت ´س� 
والتدوينات والتعليقات �ىل مدار هذه العملية من ٔ�#ل تفسري البيا¢ت وت�ٔملها µالل 

ويمت لك ذ� بصورة اس�تقرائية مبعىن حفص البيا¢ت يف س�ياقها wج�عي . ٕاجراء البحث
وميثل الشلك التايل خريطة مسار معلية حتليل  .وعرض املعرفة البازmة ب�ٔساليب �ديدة

  . )Neuendorf( كام ر�ٓها نويندورفاملضمون 

  
  خريطة مسار معلية حتليل املضمون. ٢شلك 

  :بترصف عن ٤٨٧، ص  )٢٠١١(´يرب، شارلني و ´ðر�ش�يا ليفي -هس: املصدر

Neuendorf, K. A. (2001). The Content Analysis Guidebook. Thousand 
Oaks, CA: Sage.    

 Sentiment الشعوريالت,ليل "وهناك نوع õس�يط من حتليل احملتوى �سمى 
analysis " ٕاذ ٔ�نه ٔ�سلوب �سعى لت,ديد �ٓراء واجتاهات الناس حنو يشء معني ٔ�و خشص
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مÔال هذا الت,ليل قراءة الرسائل �رب إالنرتنت حول مرحش س�يايس . معني ٔ�و ظاهرة معينة
إالنرتنت وتصنيف لك رسا3 �ىل ٔ�هنا ٕاجيابية ٔ�و سلبية ٔ�و  مÙشورة �ىل م�تدى �رب

و�سا�د هذا الت,ليل يف التعرف �ىل ٕاذا ما اكنت عينة معينة حتمل اجتاها ٕاجيابيا . حمايدة
وهناك مÔال �ٓخر ëمتثل يف حفص حمتوى املراجعات �رب . ٔ�م سلبيا ٔ�م حمايدا حنو هذا املرحش

äس�بة  و�ىل الرمغ. إالنرتنت بطريقة مماثÙمن ٔ�نه ميكن ٕاجراء هذا الت,ليل يدوً'، ٕاال ٔ�نه ´ل
، تتوفر ºرامج الكرتونية ملعاجلة )ماليني الس�الت النصية(Éمو�ات البيا¢ت الك�رية #ًدا 

ا{لغات الطبيعية وحتليالت النصوص ٕالمتام معلية الرتمزي، وwحzفاظ õس�ل لك�ف�ة تقلب 
نتقادات املتكررة لت,ليل احملتوى �ٔنه يفzقر ٕاىل ومن w. مشاعر الناس مع مرور الوقت

وقد . مجمو�ة من إالجراءات املهنجية اليت èسمح بتكرار الت,ليل من ق�ل ´حÔني �ٓخرëن
خمتلفة هذا النقد من µالل تنظمي ٕاجراءات حتليلية ) Schilling, 2006( ش�يلينج تناول

تو'ت ٔ�و مرا²ل يف يتكون هذا اrمنوذج من مخسة مس� . {لمحتوى يف منوذج ²لزوين
  : تفسري النص

 .حتويل أ?رشطة املس�ä ٕاىل بيا¢ت نصية µام ٔ�و نصوص لت,ليل احملتوى .١
 .حتويل البيا¢ت اخلام ٕاىل ºروتو¹والت مكÔفة .٢
 .حتويل الربوتو¹والت املكÔفة ٕاىل نظام فlوي ٔ�ويل .٣
 .اس�ت�دام نظام الفlة أ?ولية ٕالÏشاء ºروتو¹والت مرمزة .٤
 .ت املرمزة لتوليد تفسريات {لظاهرة موضع ا¨راسةحتليل الربوتو¹وال .٥

وال شك ٔ�ن حتليل احملتوى يوا#ه بعضا من الق�ود، فعىل س��ل املثال، تقzرص معلية 
بدراسة  ��ً الرتمزي �ىل املعلومات املتوفرة يف منوذج نيص كام هو احلال ٕاذا اكن الباحث 

ال يتوفر ٔ�رش�يف {لو»ئق  ، ولكنمÔال و�ات نظر أ?ش�اص õش�ٔن عقوبة إال�دام
كام يو#د هناك ق�د �ٓخر ح�ث جيب ٔ�ن يمت �µٔذ . النصية، فال ميكن ح�نئذ ٕاجراء الت,ليل

 شامä الباحث يه البحوث تٕاذا اكنولكن . العينات بعناية لتجنب حتزي µ�ٔذ العينات
فٕان الباحث بذ� ëكون قد ²ذف õشلك مهنجي مجيع املÙشورة حول موضوع معني، 

  .mري املÙشورة ٔ�و ²�ٔدث أ?عامل اليت مل يمت Ïرشها بعدأ?حباث 
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 Hermeneutic Analysis  :الت,ليل الت�ٔوييل: »لثا

يفهم "من حتليل احملتوى ح�ث حياول الباحث ٔ�ن  ايعترب الت,ليل الت�ٔوييل نو�ا µاص
Interpret "ج�عي التارخييw ايت لنص معني يف نطاق س�ياقهøالفا عن . املعىن اzواخ

النظرية اÉذرة ٔ�و حتليل احملتوى ا{�ان يت�اهالن س�ياق النص ومعناه µالل معلية الرتمزي 
  .هو ٔ�سلوب فهمي مبعىن اللكمة لت,ليل البيا¢ت النوعية الت�ٔوييلفٕان الت,ليل 

يفرتض هذا أ?سلوب �ٔن النصوص املكzوبة حتيك µربة املبحوث داµل نطاق µربة �رخيية 
ومن هنا فعىل الباحث ٔ�ن يعاود . هم كذ� داµل هذا الس�ياقوجيب ٔ�ن تف  ،اج�عية

{لتوصل لفهم ٔ�مكل ) اللك(والفهم اللكي {لس�ياق ) اجلزء(´س�مترار بني التفسري املفرد {لنص 
 مارðن هايدجيار {لظاهرة يف س�ياقها املوضعي، واليت ٔ�طلق �لهيا الف�لسوف أ?ملاين

Martin Heidegger "رة الت�ٔويليةxو ". ا¨ا è äشري لكمة الت�ٔويل املفرد ٕاىل طريقة ٔ�و ح�
  .معينة {لتفسري

ويه قد Ïش�ٔت ٔ�صال من ." ممارسة الفهم"وتعىن الت�ٔويلية بصفة �امة دراسة الفهم ونظرية 
ت�ٔويل " مÔل الت�ٔويلية إالجنيلية(ا¨راسات ا¨ي�Ùة وا{لغو'ت، ح�ث تعىن الت�ٔويلية أ?صلية 

 هايدجيار ؤ�ىت. أ?دب وا¨ëن والقانون النصوص املكzوبة وµاصة يف جماالت
Heidegger  نëري الوساطية لفهم يف القرن العرشm واملبارشة äوادعى ٔ�ن الطريقة أ?صي

احلقائق wج�عية يه املامرسة الفعلية لها ول�س جمرد مالحظهتا واقرتح بذ� الفلسفة 
ومن هنا ²دث  ."Philosophical hermeneuticsالت�ٔويل الفلسفي "الت�ٔويلية ٔ�و 

ٔ�كرث من الفهم  Existential understandingالتحول حنو الرتكزي �ىل الفهم الوجودي 
  . Interpretationٔ�و التفسري 

ٔ�ن النصوص يه الوس�يä اليت ال ميكن {لقراء من  Heidegger هايدجيار وقد ادعى
ويف . جتارب املؤلف ٔ�يًضا اسرت#اعميكهنم  وٕامناµاللها wطالع �ىل جتربة املؤلف حفسب، 

#ادامري  ٔ�مÔال ،Heidegger هايدجيار �مل الت�ٔويل املعارص ٔ�و احلديث طور طالب
)Hans-Georg Gadamer(  ي حبث يفøوبة  نقائصاzيف التعبري عن النصوص املك

الفهمية مش�متال ٔ�شاكل االتصال الت�ارب wج�عية، واس�متر يف اقرتاح ٕاطار {لعملية 
اس�تكشاف القضا' اليت حتد من القدرة  واس�متر يفوmري ا{لفظي  املكzوب وا{لفظي 
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قوا�د  مÔل(مÔل wفرتاضات املس�بقة، والهيالك ا{لغوية االتصالية {لنصوص املكzوبة 
دراسة العالمات املكzوبة مÔل الرمزية، وwس�تعارة، ٔ�ي (، والس�مييائية )ا{لغة، وبناء امجلل

الت�ٔويل يف بعض أ?ح�ان ´لتبادل mري ا¨ق�ق �س�ت�دم مصطلح و ). والسخرية ،ق�اسال و 
 وصنقدي {لنصال تفسري ال تفسري ٔ�و ال ، واøي �شري ٕاىل Exegesis التفسري مصطلح مع

  .وµاصة النصوص ا¨ي�Ùة فقط ةاملكzوب

  الربامج إاللكرتونية {لت,ليل النوعي: رابعا

 Computer Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDAS) 

 ATLAS.ti.5, NVivo, andت ºرامج ٕالكرتونية �ديدة {لت,ليل النوعي مÔل لقد ظهر 
QDA Miner ة معليات الرتمزي يف طرق البحث النوعي�. ميكن اس�تعاملها مليك

�ظمي وحبث وتصنيف ومعامä ٔ�جحام خضمة uرس�ة فائقة ٔ�ن تقوم بõس�تطيع هذه الربامج وèو
وٕالدارة هذا الت,ليل . احث نفسهمن البيا¢ت النصية ´س�ت�دام قوا�د يضعها الب

 االلكامت الرئ�س�ية ٔ�و رموز وحيددء خمطط ðرمزي، أ?توماتييك جيب �ىل الباحث �ٔن يÙيش
وميكن . �ىل الفحص اليدوي أ?ويل لkذج البيا¢ت النصية ا{لبحث عهنا يف النص، بناءً 

وجيب . ب�Ùا¢تتنظمي ا�طط بطريقة هرم�ة لتنظمي الرموز يف رموز �الية املس�توى ٔ�و 
التحقق من حصة خمطط الرتمزي ´س�ت�دام عينة خمتلفة من النصوص {لت�ٔكد من دقهتا 

ومع ذ�، فٕاذا اكن خمطط الرتمزي مz,ًزيا ٔ�و mري حصيح، فقد ëكون الت,ليل . وكفاëهتا
ال ميكن لربامج المكبيوðر فك هذا و. الناجت Éموع النص ب�ٔمك� معيًبا وmري قابل {لتفسري

املعىن الاكمن وراء بعض اللكامت ٔ�و العبارات ٔ�و الس�ياق اøي يمت ف�ه اس�ت�دام  رموز
، مما قد يؤدي )مÔل تþ املوجودة يف اrهتمك ٔ�و wس�تعارات(هذه اللكامت ٔ�و العبارات 

  .ٕاىل سوء تفسري ¹بري يف ²االت الت,ليل النوعي اليت تمت �ىل نطاق واسع
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  الفصل السادس

  ةÀالـــــحـدراسة ال

  مفهوم دراسة احلا3

: ومن بني الطرق أ?خرى. تعترب دراسة احلا3 ٕا²دى الطرق البحثية يف العلوم wج�عية
تقارëر املبحوثني ) ٢(، Participant observation املالحظة ´ملشاركة�ٔسلوب ) ١(

Participants reports ،)٣ ( ج�عيw املسحSocial survey ،)متع ) ٤Éدراسة ا
 )٦(،  Statistical method الطريقة إالحصائية) ٥(، Community studyحملىل ا

 Focusطريقة امجلا�ات البؤرية  )٧(، Historical method الطريقة التارخيية
groups method ،)٨ ( طريقة ٔ�و ٔ�سلوب ديلفيDelphi technique ،)٩( 

 زالت هناك طرق وال). ٢٠٠٩#امع، ( Experimental method الطريقة التجري��ة
ٔ�خرى نذ¹رها ٔ�يضا ٔ?هنا، كام س�zضح ف� بعد، ميكن ٕاجراؤها مضن طريقة احلا3 من ٔ�#ل 

ومن هذه . Triangulationالتحقق من البيا¢ت ودمع صدقها من µالل معلية التثليث 
ويه ٕا�ادة ٕانتاج  Computer simulationالطرق أ?خرى طريقة احملااكة المكبيوðرية 

نظام ´س�ت�دام المكبيوðر من ٔ�#ل حمااكة النتاجئ املتحصل �لهيا من اrمنوذج ٔ�و بناء 
 الر'يض املتعلق هبذا النظام مما �سامه يف التحقق من ثبات ٔ�و اع�دية الkذج املÙش�ٔة

)Strogatz, 2007 .(  
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  نظام اrمنوذج    جٕاÏشاء منوذ    النظام احلق�قي

                      

    ٔ�داء احملااكة    ٕاجراء الت�ارب
ðكوëن نظر'ت 

  تقري��ة

                      

  التوقعات النظرية    نتاجئ احملااكة    نتاجئ الت�ارب

                      

    مقارنة وحتسني اrمنوذج    
مقارنة وحتسني 

  النظرية
    

  معلية بناء منوذج مكبيوðري، والتفا�ل بني التجربة واحملااكة والنظرية. ٣شلك  
  :املصدر

Strogatz,2007. "The End of Insight," In Brockman, John, ed. What is your dangerous 
idea? Harper Collins. ISBN 9780061213950 

واليت مت  Action researchومن بني الطرق أ?خرى كذ� طريقة البحث إالجرايئ 
من هذا املفهوم  واليت èس�ت�دم حلل مشلكة معينة، وقد تعترب دراسة احلا3 رشÂا ٔ��اله،

وهناك µ�ٔريا الطريقة إالثنوجراف�ة . جزًءا من البحث إالجرايئ ٔ�و قد ðكون ٕا²دى طرقه
Ethnography  ويه دراسة الظاهرة يف س�ياق ثقافهتا، ح�ث ينغمس الباحث يف ثقافة

معينة ملدة طويä قد تصل ٕاىل س�نوات µاللها �شارك ويالحظ و�س�ل مدو¢ته اليوم�ة 
فة مث ينظر ويعيد بناء النظرية حول تطور السلوك wج�عي يف هذه عن تþ الثقا

  .الثقافة

وا²دا من ٔ�فضل مفاهمي دراسة ) Harling, 2012( هارلنج وعودا ¨راسة احلا3 يقدم
احلا3 ح�ث يقول ٔ�ن دراسة احلا3 يه اس�تعالم لكي شامل يبحث يف ظاهرة اكئنة يف 

، أ�ن ðكون هذه الظاهرة ٔ�ش�ياًء �ديدة، ºر¢جما معينميكن . ²دود س�ياقها احليايت الطبيعي
ٔ�ما الس�ياق . معينني) ٔ�و ٔ�ش�اصا(²ادثة معينة، Ïشاطا معينا، مشلكة معينة، ٔ�و خشصا 
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ومن ٔ�مهية هذا الس�ياق �ٔن هناك . فهيا الظاهرة تتوا#دالظروف اليت  احليايت الطبيعي فهو
ال ميكن الفصل بني الظاهرة عوامل كثرية ف�ه èشلك وتؤ�ر �ىل الظاهرة ومن مث ف

وتعترب الظاهرة وس�ياقها نظاما مرتبطا مق�دا مبعىن ٔ�نه تو#د ²دود ملا ميكن ٔ�ن . وس�ياقها
وðمتثل هذه احلدود يف الوقت، واملاكن، وأ?²داث، . ëكون مرتبطا هبام ٔ�و mري مرتبط

يا¢ت ٔ�ما wس�تعالم اللكي الشامل ف�تحقق من µالل مجع ب . والعمليات ٔ�و أ?Ïشطة
مzعمقة وتفصيلية �رية احملتوى وèشلك مصادر مzعددة {لمعلومات مهنا املالحظة املبارشة، 
واملالحظة ´ملشاركة، واملقابä الشخصية، واملواد السمعية والبرصية، والو»ئق، والتقارëر، 

  .èسامه لكها يف تعميق ا¨راسة والتحف واملصنو�ات املادية

�ىل ٔ�نه ´لرمغ من ٔ�ن دراسة احلا3 يه دراسة مكÔفة ) Gerring, 2007( #ريينج ويؤكد
حلا3 وا²دة ٕاال ٔ�ن الهدف مهنا، ولو جزئيا �ىل أ?قل، هو èسليط الضوء �ىل مجمو�ة �ٔكرب 

، وهنا عندما يzÙقل الرتكزي ٕاىل عينة من )PopulationاÉمتع ٔ�و الشامä (من احلاالت 
ومن هنا فهو . Cross-case studyقارنية احلاالت فهنا تصبح ا¨راسة دراسة مقطعية م

�شري ٕاىل ٔ�ن دراسة احلا3 جيب ٔ�ن ðكون مو�ة صوب النظرية wج�عية ؤ�ال ðكون 
ومن مث ف�جب ٔ�ن èس�تعمل دراسة احلا3 لتكuشف وتيضء وتتعمق . ٕايديوجراف�ة رصفة

 اروقد ٔ�ش .وختترب الفروض البحثية حول اكuشاف ٔ�س�باب وعواقب الظاهرة املدروسة
سة احلا3 نو�ا ٔ�و إاىل ٔ�نه قد مت اخللط ب�k ٕاذا ما اكنت در )  Gerring, 2004( #ريينج

  . طريقة من طرق البحوث النوعية

 Baxter and Jack(وëرى بعض الباحÔني ٔ�ن دراسة احلا3 هو نوع من البحوث النوعية 
2008; Flyvbjerg, 2011; Sagadin 2004; Simons 2009; Stake 2005; 

Sturman 1997; Verschuren 2003 ( رى �ٓخرون ٔ�هنا طريقة من طرقë kب�
ويف تقدëر . )George and BenneK 2005; Gerring 2004(البحوث النوعية 

  .ن دراسة احلا3 يه نوع من تصاممي البحوث النوعية كام س�بق ا¹øر ٔ��الهإ املؤلف 

اس�تعالم ام�رييقي "ب�ٔهنا  حبث طريقة دراسة احلاë )Yin, 1984: 23 (3ن هذا ويعرف
يبحث ظاهرة معارصة يف ²دود س�ياقها احليايت الواقعي وذ� عندما ðكون احلدود بني 

  ."والربهان لالس�تداللالظاهرة وس�ياقها mري واحضة وعندما تو#د مصادر �ديدة 
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و²دة ية س�هتدف حفص وحتليل احلياة اخلاصة ب�ٔ è "�ٔن دراسة احلا3 ) ٢٠٠٩(ويذ¹ر #امع 
مؤسسة ٔ�و ثقافة ٔ�و جام�ة ٔ�و حىت  م�ظمة ٔ�و اكنت ٔ�و �ائä ٔ�و ٕاÏسانية ة خشصيةاج�عي

حتديد العوامل املس�ئو3 عن أ?Ïساق السلو¹ية يقوم الباحث فهيا مب,او3 و  .جممتع ب�ٔمك�
مراجع البيا¢ت يف تتعدد و . املعقدة لهذه الو²دة و�القهتا ´لو²دات أ?خرى احمليطة هبا

 اتمÔًال التقارëر الشخصية واملذ¹رات واخلطا´ت و�wرتافد ðكون ح�ث ق الطريقة ههذ
ومعومًا  .وبيا¢ت µاصة بتارخي احلياة والتقارëر املوجودة يف املؤسسات wج�عية ا�تلفة

ية الواسعة عن الو²دة wج�عية املراد دراس�هتا، ت ëمتزي هذا أ?سلوب ´لتفاصيل البيا¢
و´øات التفسري اøي  تفسري البيا¢تشلك صعوبة يف معلية ولكن هذا يف نفس الوقت � 

ح�ث ٔ�نه من الصعب #دًا ðرقمي هذه البيا¢ت  ،ي�uع ف�ه الطريقة العلمية إالحصائية
 .التفسري العلمي ٕالجراءوحتويلها ٕاىل مzغريات �ددية تلزم 

راسة د"تعريفا ممزيا ¨راسة احلا3 ح�ث يقول ) Mesec, 1998: 383(م�س�يك ويذ¹ر 
د املتغريات والب�Ùا¢ت وأ?شاكل ياحلا3 يه وصف وحتليل حلا3 فريدة بغرض حتد

ٔ�و من ٔ�#ل تق�مي ) غرض نظري(ومسارات التفا�الت بني املبحوثني يف س�ياق معني 
و�شري ٕاىل ٔ�ن دراسة احلا3 ميكن ٔ�ن حتقق الغرضني )." غرض معيل(أ?داء ٔ�و تقدم العمل 

  .يف نفس الوقت

èس�تعمل دراسة ) "Sagadin, 1991: 31(ٍ سا#ادëن لتعاريف تفصيال ما ذ¹رهومن ٔ�كرث ا
Ïشاطه، ²ا#اته (احلا3 عندما �رغب يف حتليل ٔ�و وصف لك خشص مÔال بطريقة م�فردة 

قسم مدريس (، ٔ�و وصف جام�ة من الناس )ٕاخل... اخلاصة، س�ياقه احليايت، �رخي ح�اته
، �ٔو )اخل... ا#ات اخلاصة، هيئة التدر�س ٔ�و #امعي، جام�ة من التالم�ذ من ذوي احل

، ٔ�و معلية معينة، ٔ�و ظاهرة معينة، �ٔو )�ٔو �دة مش-ت(مÙش�ٔة معينة ٔ�و مشلكة معينة 
وٕاذا بق�نا يف هذه ا¨راسة �ىل مس�توى الوصف . ²ادثة معينة يف مÙش�ٔة معنية ´لتفصيل

ق�نا ٕاىل مس�توى الس�ب��ة هنا ðكون دراسة احلا3 نو�ا من الطريقة الوصف�ة، ولكن ٕاذا ارت 
  ".فٕان دراسة احلا3 تتو#ه ٕاذن حنو الطريقة الس�ب��ة إالم�رييق�ة

التعريف التايل ¨راسة احلا3 �ىل ٔ�ساس )  Simons, 2009:21 ( ساميو�ز وقد ابتكرت
 نقدية سعت من µاللها {لحصول �ىل قوامس تعريف�ة مشرتكة ¨راسة احلا3 ٔ�دبية مراجعة
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اسة احلا3 يه اس�تكشاف مzعمق من و�ات نظر مzعددة من در : "ح�ث قالت ٕان
احلياة " رشوع معني ٔ�و س�ياسة ٔ�و مؤسسة ٔ�و ºر¢مج ٔ�و نظام معني يفمل تفرد ال التعق�د و 
ا وٕامنا يف ²د ذاهت حبثية ~طريقة دراسة احلا3اعتبار ؤ�كدت ٔ�يضا ٔ�نه ال ي�Ùغي  ،"احلق�ق�ة

دراسة احلا3 ل�ست وبذ� فٕان . رقالط ا منقد يتضمن �دد تصممي حبيثٕاطار يه 
عند . ب�ٔي طريقة خنتارها ¨راسة احلا3 اخzياًرا مهنجًيا، بل يه اخzيار ملا جيب دراس�ته

  .وبطرق خمتلفةالق�ام بذ�، ميك�نا دراس�هتا حتليلًيا ومشولًيا وتوافق�ًا وثقاف�ًا 

 حتق�ق ام�رييقي يبحث احلايل �ٔنه ميك�نا �ٔن نقول �ٔن دراسة احلا3 يه املؤلفومن مث فريى 
واقعي، وµاصة عندما ðكون معارصة يف س�ياقها احليايت ال ، يف زمن سابق، �ٔوظاهرة
الظاهرة والس�ياق mري واحضة، ويه بذ� تتعامل مع موقف معني حيتوى  بني  احلدود

�ىل مzغريات معقدة �ديدة مما يتطلب wع�د �ىل مصادر وطرق خمتلفة ومzعددة èش�متل 
 ،Triangulation¢ت مzعددة حتتاج {/مج والتقريب من µالل معلية التثليث �ىل بيا

كام تتعامل دراسة احلا3 مع فروض النظرية wج�عية السائدة وèس�تف�د مهنا من �ٔ#ل 
وميكن ¨راسة احلا3 �ٔن . توج�ه مجع وحتليل البيا¢ت املتحصل �لهيا من دراسة احلا3

 zس�ت�دم بطريقة وضعية لغرض اخè بار النظرية �ٔو بطريقة تفسريية �ٔو فهمية لغرض بناء
  .النظرية

ٔ�ن طرق دراسة احلا3 اكنت موجودة �رب التارخي ) BenniK, 2015(بي�Ùت يقول و 
املس�ل، ؤ�هنا متثل ²اليا جزًءا ¹بريا من الكzب واملقاالت املÙشورة يف �لوم 

اسة، والس�يكولو,، أ?نرثوبولو,، والبيولو,، وwقzصاد، والتارخي، والس�ي
  . وwج�ع، والعلوم الطبية

وجند يف العرص احلارض، ´ٕالضافة ٕاىل ما س�بق من عصور، ٔ�ن دراسات احلا3 قد #ذبت 
ٔ�هنا ا?ٓن èس�ت�دم يف جماالت يصعب حرصها مهنا فقط اه�م الباحÔني wج�عيني ¨ر#ة 

  :ما ييل �ىل س��ل املثال

 . الصحي لٔ�فرادالبيوجراف�ا الصحية ٔ�و  التارخي .١
 .�ن سوق العمل .٢
 .العمليات إالنتاج�ة .٣
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 .wبتاكرات يف املنظامت والرشاكت .٤
 .wح�zاج�ة واملسريات وإالرضا´ت الشغب ٔ�عامل .٥
  .ٔ�و الرتش�يح wخzيار ٕاجراءات .٦
 .املرور لسن الرشد قوسط .٧
 .الصناعية wندما#ات .٨
 .امجلاعية القرارات اختاذ .٩

 .دةاجلي الر�اية ومعايري ٕاجراءات .١٠
 .العامة اخلدمات قطاع دمج يف البريوقراطية الت�لص من حماوالت .١١
 .ا�درات تعاطي ملاكحفة املنظامت بني املشرتكة اجلهود .١٢
 .احلكوم�ة الس�ياسة تنف�ذ معليات .١٣
  .دول العامل بني احلرب ٕاهناء ٔ�و الت,الف èشك�ل .١٤
  .wج�عية التÙش�ئة معليات .١٥
  .wنت�ابية امحلالت .١٦
  .روريةامل احلوادث ٔ�س�باب .١٧
  .الس�ياسات لصانعي" الس�ياسة جمال" �ىل املفروضة الق�ود �ٓ»ر .١٨

�عي {لتفا�ل �ٔخرى معليات �ٔي �ٔو( .١   !)هبا هتمت wج

وحىت عهد قريب ٔ�دى �دم تق�ني م�طق دراسة احلا3 ٕاىل ضعف ظهور مزا'ها من ٔ�#ل 
ة املاضية من ومتكن الباحÔون يف العقود الثالث.  الت,ديث الرتامكي {لنظر'ت wج�عية

وقد ²اول الباحÔون يف . تق�ني م�طق دراسة احلا3 وربطه ´لقضا' اخلاصة بفلسفة العمل
حماوالهتم لتق�ني دراسة احلا3 اخzالس ٔ�و ٕاساءة اس�ت�دام مصطل,ات ومفاهمي من �مل 

لبحوث إالحصائية ´مقار�هتا  ن��uةاحلالية ²ديثا  النوعية وتطورت ا¨راسات. إالحصاء
وقد ٔ�صبح من . ة ليك يعرتف هبا ٕاجيابيا نظرا ملنطقها املمتزي واملزيات الÙس��ة ٔ?ساليهباالمكي

الواحض متاما ٔ�ن املزيات الÙس��ة لطريقة دراسة احلا3 مع أ?ساليب إالحصائية ٔ�صب,ا 
  .ممكلني وحمققني لتقدم �لمي ٔ�فضل معا عام هو احلال ٔ?ي مهنام �ىل انفراد

ىل عزوف الباحÔني عن دراسة احلا3 والبحوث النوعية اعتقادمه ومن أ?مور الىت ٔ�دت إ 
ب�ٔهنا تفzقد ا¨قة واملهنجية العلمية، وال ميكن تعممي نتاجئها، كام مل يتضح ¨هيم اrمتيزي بني 

ذات نتاجئ خضمة و وحبوث دراسة احلا3، كام ٔ�هنا طويä  دراسات احلاالت التدر�س�ية
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فادة مهنا، ´ٕالضافة ٕاىل �دم تق�ني ٕاجراءات مجع بيا¢هتا وو»ئق ال ميكن قراءهتا ٔ�و wس�ت
)Yin, 2014 .(  

ويف هذا الس�ياق جيب اrمتيزي بني حبوث دراسة احلا3 والبحوث النوعية، فدراسة احلا3 
وðمتزي حبوث دراسة احلا3 . ميكن ٔ�ن تعمتد �ىل الرباهني المكية جبانب الت,ليالت النوعية

ريدة ممتزية وèس�تعمل عن مzغريات كثرية تفوق ما èشري ٕاليه ب�ٔهنا تتعامل مع مواقف ف
�د ٕاىل النظرية القامئة uسèفه�ي حتتاج ٕاىل تعدد مصادر البيا¢ت و �øالبيا¢ت، و

  .وèس�تف�د من فروضها اليت ميكن ٔ�ن èسامه يف تعديلها ٔ�و دمعها ٔ�و رفضها

ساÏس والباكلوريوس ويف احلايل طالب العلوم wج�عية يف مرä² ا{ل�  الاكتبوخياطب 
مرä² ا¨راسات العليا، وكذ� خياطب ش�باب الباحÔني يف اجلامعات واملراكز البحثية 
من محä املاجس�تري وا¨كتوراه يف جماالت wج�ع وأ?نرثوبولوج�ا والس�يكولوج�ا 

ذ� من والس�ياسة وwقzصاد وإالدارة العامة وٕادارة أ?عامل وmريها من اÉاالت املرتبطة و 
ٔ�#ل املسا�دة يف اس�ت�دام البحوث النوعية ودراسة احلا3 بصفة µاصة يف مساعهيم من 

ذ� ملا ðزخر به دراسة احلا3 من ممزيات  ،ٔ�#ل تطوëر املعرفة العلمية يف جماالهتم اخلاصة
mابت عن عقول ا�تصني يف م�طقzنا العربية وإالفريق�ة نظرا لس�يطرة املهنج الوصفي 

�ىل ٔ�حبا¹م وحبمك سابق ٕا�دادمه ا?ٔاكدميي  ،Positivismت غطاء الوضعية حت ،والمكي
مع الوهن، املربر ٔ�ح�ا¢ وmري املربر ٔ�ح�ا¢ ٔ�خرى، يف مzابعة التطور العلمي الهائل 
وwس�ت�دام املتاكثف {لبحوث النوعية ودراسة احلا3 يف ا¨ول املتقدمة بعد ٕادراك 

  .ي املعارص {لعلوم wج�عيةكنوزها ومزا'ها يف أ?دب العلم

ويف هذا اÉال ف�حن ندëن مجيعا لرواد هذا التحول حنو البحوث النوعية ودراسات احلا3 
 ,Yin, 2014; Eisenhardt, 1989; Emmel(وµاصة من املعارصëن مهنم ٔ�مÔال 

2013; Stake, 1995; Gerring, 2004, 2007; Mills, 2010; Seawright, 
and Gerring 2008; Miller, 2018; Putney, 2010; Simons, 2009  ( وال

  .زال هناك �ٓخرون كثريون يضيق اÉال عن ذ¹رمه
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  �رخي دراسة احلا3

نظرا ٔ?ن دراسة احلا3 قد نبعت ٔ�و ان�Ôقت من العديد من ٔ�نواع الرتاث العلمي فٕاننا جند 
. راض �ديدةقد اس�ت�دم من ٔ�#ل ٔ�غ" Case studiesدراسات احلا3 "ٔ�ن مصطلح 

نظرة ويتضح ذ� من . و�ø ف�حن نوا#ه ب�ٓراء ٔ�و مواقف خمتلفة حنو حبوث دراسة احلا3
 Glaser and Strauss(رسيعة ٕاىل الكzب ال-س�يك�ة الشائعة يف هذا اÉال مÔل 

(1967); Stake (1995); Yin (1994, 1989) and Miles and Huberman 
، "Case reportتقرëر احلا3 "خمتلفة مÔل  اس�ت�داماتجند  ح�ث، )1994 ,1984

و ، "دراسة احلاCase biography" ،"3سرية احلا�Case history" ،" 3رخي احلا3 "
وقد ان�Ôقت دراسة احلا3 من تطور لك من أ?دبيات ". Case methodطريقة احلا3 "

  :التالية

 النفيس والعالج الصحية منو وتطور �لوم كثرية مÔل العلوملقد وا¹بت دراسة احلا3  .١
 ،التعممي èس�بق احلا3 خصوصيات ورشح وصفواكنت معليات  .والقانون الرسëري

̈ٔداة تعلميية . التعممي حنو خطواتمن  اجزءً ðكون  ٔ�و وقد لعبت احلاالت دورا �ام  
 تطوëرها مت جماالت يف مماثل اجتاه مالحظة وميكن. التخصصات هذه تدر�س يف

 .نظميةمل ا وا¨راسات الس�ياس�ية العلوم مÔل الحقًا،

 التقليدية اتا¨راس µالل من wج�عية العلوم يف لٕاللهام �م مصدر èشلك لقد .٢
، Malinowskiمالينوفسيك ( الثقاف�ة �مل أ?نرثوبولوج�ا يف احمللية الب�lة ٔ�و {لقرية

 ).الكÔري ، وmريهامMargaret Meadم�د  مارجريت

املصدر الثالث واملهم واøي ان�Ôقت م�ه دراسة  اكنت مدرسة ش�ياكجو wج�عية .٣
 Street Corner ة الشارعيةÀجممتع الناص�"احلا3 وµاصة ا¨راسة الشهرية 

Society) "White, 1941 ( قا�ة رقص التا¹يس "ودراسةThe Taxi 
Dancing Hall" )Cressey, 1932 ( أ?والد ذوي ا{لون أ?بيض "ودراسة
Boys in White) "Becker, et. al., 1961.(  
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النفس�يني يف جمال  احملللني من وmريه Sigmund Freud فرويد س�يغموند دراسات .٤
 نفس �مل ٔ�خرى مÔل جماالت يف) احلاالت( أ?فراد دراسة وÏش�ٔت الحقا. �مل النفس
  .الرسëري النفس و�مل الشخصية

 مÔل( ياساتيةاÉاالت الس�  من العديد يف احلا3 دراسة اس�ت�دمت أ?µرية، ا?ٓونة يف .٥
). العرق�ة أ?قليات ودمج ،العمل سوق، ووسطاء الش�باب ودمع اخلدمة wج�عية،

 احلال هو كام ´لضعف، ا�رتاف ٔ�هنا �ىل اÉاالت هذه يف احلا3 دراسة ٕاىل يُنظر الو
 .{لبحث املركزية wسرتاتيجيات ²ٔ̈د ولكن اÉاالت، بعض يف

 العقود أ?µرية نظرا لتغري طبيعة دراسة احلا3 ازد'د الغموض حول دراسة احلا3 يف .٦
ف�يk اكنت هذه العلوم ðركز يف السابق �ىل . العلوم السلو¹ية احلديث يف تطورال مع 

حنو البحوث التطبيق�ة، ف�ٔصبحنا �رى  فهيا املدµل النوعي wس�تكشايف تغري الرتكزي
البحوث "و " Policy experimentالتجربة الس�ياساتية "انuشار مصطل,ات مÔل 

دراسة احلا3 اكسرتاتيجيهتام  èس�ت�دمح�ث  ،"Evaluation researchالتق�ميية 
äريت من طبيعة دراسة احلا3 . البحثية املفضm ومن التطورات احلديثة ٔ�يضا واليت

 .تطور ا¨مج بني املداµل النوعية واملداµل المكية البحثية

  ٔ�نواع دراسة احلا3

البحثية يه ) �ٔو èساؤالته(ٔ�ن الطريقة املثىل لٕال#ابة �ىل سؤا� بعد ٔ�ن يقرر الباحث 
، وبعد اخzيار احلا3 وحتديد ²دودها فهنا يلزم حتديد )ٔ�و احلاالت(ا¨راسة النوعية {ل,ا3 

وهذا بدوره يت,دد مبعرفة الهدف العام من ا¨راسة، . نوع دراسة احلا3 اليت س�مت ٕاجراؤها
املثال �رغب يف وصف احلا3، ٔ�و اس�تكشافها، ٔ�و املقارنة بني وذ� ٕاذا ما كنا �ىل س��ل 

  . احلاالت

مصطل,ات خمتلفة )  Stake, 1995( س�uك و) ë )Yin, 2003ن �س�ت�دم الباحÔانو 
´لتفريق بني دراسة احلاë )Yin ( 3ن حيددها. لوصف ٔ�نواع معينة من دراسات احلا3

، والوصف�ة Exploratoryتكشاف�ة ، وwس�تطالعية ٔ�و wس� Explanatoryالتفسريية 
Descriptive كام يفرق ب�هنا ٔ�يضا مبنظور خمتلف ح�ث يفرق بني دراسة احلا3 الوا²دة ،

فميزي بني دراسة احلا3 ا¨اµلية ) Stake( س�uك ٔ�ما. والشامä، ودراسة احلاالت املتعددة
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Intrinsic أ?دائية ، وInstrumental وامجلاعية ،Collective .ذ� يف  ويتضح
  :اجلدول التايل

  ٔ�نواع دراسة احلا3. ٦#دول 

  التعريف  النوع

التفسريية 
Explanatory 

يه ذ� النوع من دراسة احلا3 اليت èس�ت�دم عند إال#ابة �ىل 
سؤال �س�تعمل عن الروابط الس�ب��ة يف احلياة الواقعية واليت يتعدى 

  ).Yin, 2003(تعق�دها اس�ت�دام ا¨راسة املسحية ٔ�و التجري��ة 

wس�تطالعية 
Exploratory 

�س�ت�دم هذا النوع من دراسة احلا3 عند الرغبة يف اس�تكشاف 
املواقف اليت ال تبدو واحضة واليت ميكن ٔ�ن تتعدد �ٓ»رها ونتاجئها 

)Yin, 2003.(  

الوصف�ة 
Descriptive 

èس�ت�دم لوصف ظاهرة معينة يف س�ياقها احليايت الواقعي اøي 
  ).Yin, 2003(حتدث ف�ه 

دراسة احلاالت 
املتعددة 

Multiple-case 
study 

ة الباحث يف اس�تكشاف بèس�ت�دم احلاالت املتعددة عند رغ 
والغرض هنا هو ðكرار النتاجئ . الفروق داµل احلا3 ٔ�و بني احلاالت

ونظرا ٕالجراء املقار¢ت هنا فعىل الباحث . �رب احلاالت املتعددة
حىت ëمتكن من توقع النتاجئ  ٔ�ن خيتار ²االته املتعددة بعناية

املuشاهبة �رب احلاالت املتعددة ٔ�و ٔ�ن يتوقع النتاجئ املتناقضة �رب 
  ).Yin, 2003(احلاالت اع�دا �ىل النظرية wج�عية السائدة 

�س�ت�دم هذا النوع عندما ëكون {لباحÔني رغبة معيقة µاصة يف  Intrinsic  الفريدة
لنوع ٔ�ن ðكون احلا3 ممثä حلاالت ²ا3 معينة، وال هيم يف هذا ا

ٔ�خرى، ٔ�و ٔ�ن ðكون موحضة خلاصية ٔ�و مشلكة حمددة ولكن 
والغرض هنا ل�س اخلروج ºمنط نظري ٔ�و . خلصوصيهتا الفريدة

دراسة ظاهرة �امة، ول�س الغرض ٔ�يضا بناء النظرية بصورة 
  )µ) .Stakes, 1995اصة
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أ?دائية 
Instrumental 

لرغبة يف حتق�ق يشء خيتلف عن فهم �س�ن,دم هذا النوع عند ا
موقف معني، ح�ث ٔ�نه �س�ت�دم لغرض اrمتعن يف قضية معينة ٔ�و 

احلا3 نفسها ل�ست يه املقصد . النظرية التحقق من{لمسا�دة يف 
. أ?سايس، ولكهنا تلعب دورها ا¨امع لuسهيل فهمنا ليشء �ٓخر

 فصل يفمحص يف س�ياقها، ويُ و�ادة ما تدرس احلا3 بعمق، ويُ 
Ï�ٔشطهتا العادية ٔ?ن ذ� لكه �سا�د الباحث يف حتق�ق غرضه 

وهنا ال ينظر ٕاىل احلا3 �ىل ٔ�هنا ممثä . اخلارج عن احلا3 نفسها
  ).Stakes, 1995(ٔ�وmري ممثä حلاالت ٔ�خرى 

امجلاعية 
Collective  

èشابه دراسات احلا3 امجلاعية دراسات احلاالت املتعددة وذ� من 
  ).Yin, 2003(فاهتا ح�ث طبيعهتا وص

نو�ني �ٓخرëن هام دراسة احلاScapens, R. W. (1990) ( 3( ساكبيزن وقد ٔ�ضاف
 Experimental caseودراسة احلا3 التجري��ة  Illustrative case studyالتوضيحية 

study.  

مسامهة واحضة وشامä ف� يتعلق ´لتصنيفات ) Sagadin, (2004( سا#ادëن وقد قدم
  .¨راسات احلا3  اليت سuُس�تمكل ببعض الت,ذëرات إالضاف�ة ا�تلفة

) Thomas 2011: 517( توماس و´لÙس�بة ¨راسات احلا3 أ?²ادية واملتعددة، يقرتح
  :تصنيًفا ٕاضاف�ًا لنوع البعد الزمين

يه õ�ٔسط نوع و: Retrospective case studies احلا3 ب�ٔ�ر رجعيدراسات  .١
.  مجع البيا¢ت املتعلقة بظاهرة سابقة من ٔ�ي نوعمن ا¨راسة،  ح�ث تنطوي �ىل

يبحث الباحث عن ظاهرة ٔ�و موقف ٔ�و خشص ٔ�و ²دث ويدرسه يف س�ياقه 
 .التارخيي

يمت حفص احلا3 يف فرتة زم�ية معينة، مÔل  Snapshot studies :راسات ا{لقطةد .٢
شهر �ٔو ²ادثة ²الية، ٔ�و يوم يف ح�اة خشص، ٔ�و مذ¹رات، وما ٕاىل ذ�، سواء يف ال 

أ?س�بوع ٔ�و اليوم ٔ�و حىت يف فرتة قصرية ¹سا�ة، ويمت الت,ليل مبسا�دة التقاطع الزمين 
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يف  )جمال( مع تطور ا{لقطة، تعرض الصورة نفسها �ىل شلك جشطالت. ل²�ٔداث
 .ٕاطار زمين حممك

ويه تتعلق بدراسة احلا3 �ىل مر  Diachronic studies :ا¨راسات الزم�ية .٣
/} äراسات الطولية الزمن مماثLongitudinal studies . 

٤. äµا¨راسات املتدا: Nested studies  لµويه تتضمن املقارنة بني العنارص دا
وëكون التقس�مي ٔ�و التصنيف يف ا¨راسات ). العنارص املتداäµ(²ا3 وا²دة 

äµل الو²دة الرئ�س�ية {لت,ليل املتداµعن دراسة . دا äµوختتلف ا¨راسة املتدا
فعىل س��ل . احلا3 ا?ٔكرب¹ياهنا ومشولها من ت املتعددة من ح�ث ٔ�هنا ðكuسب احلاال

املثال، قد يالحظ الباحث ثالثة ٔ�ج�,ة داµل مسuشفى وا²د ختتلف يف نظا�ا 
لن تعترب هذه احلا3 مzداäµ، ٔ?ن العنارص ففي هذه احلا3 . إالساكين يف املسuشفى

تمت يف هذه احلا3، . ٔ� من صورة ٔ�وسعèشلك جزًءا ال يتجز  عندمامzداäµ فقط 
من ٔ�#ل تقدمي صورة ٔ�وسع عن ¹يف�ة ت�ٔثريها �ىل رفاهية املرىض،  مالحظة أ?ج�,ة

العالقات واملواقف بني أ?ج�,ة واملرىض، �ىل شلك ٔ�ج�دة املسuشفى، و  و�ىل
 .ٕاخل.... املوظفنيو�ىل 

 .لكها يف وقت وا²دتمت دراسة احلاالت  Parallel studies :ا¨راسات املتوازية .٥

تدرس احلاالت وا²دة تلو أ?خرى،  Sequential studies :ا¨راسات املتتالية .٦
ح�ث يفرتض ٔ�ن ما حيدث يف وقت معني ميثل �امال مzداµال يؤ�ر بطريقة ما �ىل 

  .بعد ذ� ما س�ي,دث

-George and BenneK, 2005: 75(  جورج و بي�Ùت وال زال هناك �ٓخرون مÔل
 اكنت هذه أ?نواع èسامهتة ٔ�نواع من دراسة احلا3 حسب معيار ٕاذا ما يقدمون س� ) 76

  :يف بناء ٔ�و توليد النظرية ٔ�م ال

 Atheoretical confingurative case :التكوي�Ùة/دراسات احلا3 الالنظرية .١
studies  شلك م�ارش يف النظرية والدراسات ²ا3 توضيحية ال ترتامك ويهõ سامهè. 
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 Disciplined configurative case :تكوي�Ùة املنضبطةدراسات احلا3 ال  .٢
studies 3س�ت�دم النظر'ت املق�و3 لرشح احلاè ويه ا¨راسات اليت. 

ويه اليت حتدد  Heuristic case studies :دراسات احلاw 3س�تكشاف�ة .٣
ويف مÔل هذه ا¨راسات قد ðكون احلاالت الهامش�ية . مسارات #ديدة mري مzوقعة

 .رفة ٔ�و البعيدة مف�دة õشلك µاصٔ�و املنح

 Theory building case studies: دراسات احلا3 اخلاصة ´الخzبار النظري .٤
 .ويه دراسات تقّمي حصة ونطاق رشوط النظر'ت الفردية ٔ�و املتنافسة

ويه دراسات م�دئية èس�ت�دم  Plausibility probes :دراسات تق�مي املعقولية .٥
 .يربر ٕاجراء مزيد من الفحص ٔ�م ال لت,ديد ما ٕاذا اكن هناك ما

ويه دراسات  Building Block studies ":العنرص أ?سايس"دراسات  .٦
نظرية ٔ�كرث  بناء èسهم يف معجتُ عندما واليت ٔ?نواع معينة ٔ�و ٔ�نواع فرعية لظاهرة ما، 

 .مشوالً 

  مىت Ïس�ت�دم دراسة احلا3؟

ٔ�نه ميكن اس�ت�دام ) Harling, 2012( هارلنج ، كام يتفق معه)ë )Yin, 2003ن يقول 
عندما ëكون الهدف من ا¨راسة وðركزيها �ىل ) �ٔ : (تصممي دراسة احلا3 يف احلاالت التالية

) ج. (عندما ال ميكن التحمك يف سلوك املبحوثني) ب(ٕا#ابة السؤالني ¹يف؟ و ملاذا؟ 
يف ) د. (راس�هتاعندما ëراد تغطية الظروف الس�ياق�ة املعتقد ب�ٔهنا ðرتبط ´لظاهرة املراد د

ٔ�ن ) هـ. (²ا3 �دم وضوح احلدود بني الظاهرة املراد دراس�هتا والس�ياق اøي تتوا#د ف�ه
²ني تتطلب دراسة ظاهرة معينة حتق�قا شامال لها مما يتطلب تعمقا شامال �س�تلزم مجع 
بيا¢ت تفصيلية معيقة شامä �رية احملتوى من مصادر مzعددة èشمل املالحظة ´ملشاركة، 

املصنو�ات التحف و املقابالت الشخصية، املواد السمعية والبرصية، الو»ئق، والتقارëر، و و 
  . )Harling, 2012( ، وذ� حس�É يقول هارلنجاملادية

 يف ²ا3 دراسة wقzصاد mري الرمسيو�ىل س��ل املثال تتوافر هذه الظروف لكها 
Informal economy شاط ح�ثÙشاطهم ف�ه  جند ٔ�ن العاملني يف هذا الÏ ر�يت�ٔ
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´لظروف أ?رسية اليت قد èشجع ٔ�و ت�رس اخzيار نوع معني من الÙشاط، كام يت�ٔ�ر 
الÙشاط نفسه واخzياره ´لطبقة wج�عية اليت يÙمتي ٕاrهيا العامل يف هذا الÙشاط، كام 

فسه ٔ�و اÉمتع احمليل والقمي الشخصية واÉمتعية السائدة يف اÉمتع ن يت�ٔ�ر الÙشاط بطبيعة 
  . ¨ي خشصية العامل نفسه

  مواطن القوة ومواطن الضعف يف دراسة احلا3

ðمتزي حبوث دراسات احلا3 مبواطن قوة فريدة ال تتوافر يف البحوث  :مواطن القوة

  :ويه كام ييل التجري��ة ٔ�و املسحية

 ال تقوى الخzبار النظرية ب�k ميكن ٔ�ن èس�ت�دم دراسة احلا3 ٕاما لبناء النظرية ٔ�و :�ٔوال
يف البحوث الفهمية �ٔو هذا وال يلزم لنا . الطرق الوضعية ٕاال �ىل اخzبار النظرية فقط

سابق املعرفة ´لبناء النظري املتعلق هبدف  Interpretive case researchالتفسريية 
  .ا¨راسة ح�ث ٔ�نه ميكن ٔ�ن يÙش�ٔ من البيا¢ت مع wس�مترار يف البحث

البحث ٕاذا تبني ٔ�ن أ?س�ئä أ?صلية ٔ�قل  ةالبحث ٔ�ثناء معليميكن تعديل ٔ�س�ئä  :»نيا
ٔ�مهية ٔ�و ارتباطا ´ملشلكة البحثية، وهذا ال ميكن ٕاجراؤه مع الطرق الوضعية بعد مجع 

  .البيا¢ت

، اميكن ¨راسة احلا3 ٔ�ن èس�ت�Ùط تفسريا {لظاهرة املراد دراس�هتا ëكون ٔ�كرث �راءً  :»لثا
مما هو احلال يف معظم  ٔ�و صدقاً  يط ´لظاهرة، ؤ�كرث ٔ�صا3ً ؤ�كرث ارتباطا ´لس�ياق احمل 

  .الطرق البحثية أ?خرى وذ� نظرا لقدرهتا �ىل حتصيل مجمو�ة من البيا¢ت الس�ياق�ة

ميكن ٔ�ن تدرس قضية البحث من µالل و�ة نظر العديد من املشاركني ٔ�و  :رابعا
  ).أ?فراد واملنظامت مÔل(املبحوثني، وكذ� ´س�ت�دام مس�تو'ت حتليل مzعددة 

ٕاىل ٔ�ن دراسات ) George and BenneK, 2005: 19( جورج و بي�Ùت وقد ٔ�شار
وقد . احلاð 3كون قوية بو#ه �ام �ىل و#ه الت,ديد عندما ðكون ا¨راسات المكية ٔ�ضعف

قدرهتام �ىل حتق�ق صدق ٔ�و حصة : ²دد ٔ�ربع مزا' ¨راسات احلا3 مقارنة ´لطرق المكية
لية، وٕاجراءات قوية لبناء فرضيات #ديدة، وفائدهتا يف دقة دراسة ا¨ور فهمية �ا
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اrمنذ#ة وèشخيص املفرتض ل�ٓليات الس�ب��ة يف س�ياق احلاالت الفردية، و�µٔريا، 
  :وف� ييل رشح لهذه املزا' أ?ربع .العالقات الس�ب��ة املعقدة

ي ٕاىل حتديد وق�اس �شري الصدق الفهم Conceptual validity :الصدق الفهمي: �ٔوال
ويصعب ق�اس العديد من . املؤرشات اليت تقدم املفاهمي النظرية اليت ëريد الباحث ق�اسها

�ø . املتغريات اليت هيمت هبا �لامء wج�ع، مÔل ا¨ميقراطية، والسلطة، وما ٕاىل ذ�
فlة حتليلًيا ، واليت تبحث تلقائًيا عن ظواهر ماك"مقارنة س�ياق�ة"يتعني �ىل الباحث ٕاجراء 

يتطلب ذ� دراسة تفصيلية و . حىت ولو مت التعبري عهنا بعبارات ويف س�ياقات خمتلفة
{لعوامل الس�ياق�ة، وهو ٔ�مر صعب {لغاية يف البحث المكي ولك�ه شائع #ًدا يف دراسات 

 wConceptualمzداد املفاهميي "وب�k يتعرض البحث المكي خلطر . احلا3
stretching " اللµ امجلع بني احلاالت املتباينة {لحصول �ىل عينة ٔ�كرب، فٕان من

جراء حتس��ات فهمية مبس�توى حصة وصدق ٔ��ىل �ىل �دد ٔ�قل  ٕ́ دراسات احلاè 3سمح 
  ).George and Bennet, 2005: 19(من احلاالت 

تعترب  Deriving new hypotheses :اس�ت�Ùاط الفروض البحثية اجلديدة: »نيا
تغريات {لت,ديد wس�تقرايئ مل  wس�تكشايفبة {لغاية خلدمة الغرض دراسات احلا3 م�اس� 

تفzقر ا¨راسات المكية ٕاىل ٕاجراءات لتوليد فرضيات #ديدة و . ٕاضاف�ة وافرتاضات #ديدة
�الوة �ىل ذ�، ميكن ¨راسات احلا3 حتليل أ?²داث املعقدة نوعًيا . õشلك حÔيث

ا ال تتطلب العديد من احلاالت ٔ�و �دًدا وت�µٔذ يف wعتبار العديد من املتغريات ٔ?هن
اجلاهزة ال يقzرص الباحÔون يف دراسة احلا3 �ىل املتغريات المكية و. حمدوًدا من املتغريات

ميكن و ). ibid.: 45(ٔ�و مجمو�ات البيا¢ت املوجودة مس�بقًا واحملددة ج�ًدا  ٔ�و املتا²ة
 حبثية د تؤدي ٕاىل فرضياتاس�ت�دام البحث المكي لت,ديد احلاالت املنحرفة اليت ق

فرضيات {لت,ديد الفعيل لواحضة  وسائل#ديدة ولكن، يف ²د ذاهتا، تفzقر ٕاىل ٔ�ي 
بدون حفص ٕاضايف، مÔل املقابالت املفzو²ة، ال ميكن العثور �ىل وسائل و . #ديدة

   ).ibid.; 21( لت,ديد املتغريات احملذوفة اس�تقرائية

تبحث   Exploring causal mechanisms :اس�تكشاف ا?ٓليات الس�ب��ة: »لثا
داµل  يفو. ا?ٓليات الس�ب��ة يف احلاالت الفردية ´لتفصيل ¹يف�ة معلدراسات احلا3 يف 



٩١  

ويالحظ بطريقة �دد ¹بري من املتغريات املتداäµ ٕاىل ينظر الباحث  وا²دةاحلا3 ال
ديد الظروف ت�ٔثري ٔ�ي مzغري س�يب معني كام حياول حتٔ�ي #انب mري مzوقع من  اس�تقرائية

ا¨راسات المكية ٕاىل هذه وهنا تفzقر . املوجودة اليت تفعل أ?�ر السليب {لمتغريات الس�ب��ة
 العالقات الس�ب��ة فٕاهنا ال تقدر �ىل البحوث المكية  ففي الوقت اøي تتضمن ف�ه. الس�ب��ة

  .تþ املق�نة مضن املتغريات اليت يمت ق�اسها mريمرا�اة العوامل الس�ياق�ة 

 Modelling and assessing :اrمنذ#ة وèشخيص العالقات الس�ب��ة املعقدة: ارابع
complex causal relations  س�تطيع دراسات احلا3 ٔ�ن تتعامل مع العالقاتè

" Equifinality )كام سامها #امع من ق�ل(حمتية الuشابه اrهنايئ "الس�ب��ة املعقدة مÔل 
�ٓ»ر التفا�ل  احلا3 التعامل مع اتدراس كام èس�تطيع ،)ٔ�ي لك الطرق تؤدي ٕاىل روما(

 wPath dependency) "George andع�د املمري "الت�ٓزري املعقد، وµ�ٔريا 
BenneK, 2005: 22 .(س��اÏ وتتعامل دراسات احلا3 مع حمتية . وتعترب هذه املزا' ٔ�مرا

  .ياقالuشابه اrهنايئ من µالل بناء تعم�ت ٔ�ضيق نطاقا ؤ�كرث ارتباطا ´لس� 

ومتتþ دراسات احلا3 مزا' ٕاضاف�ة، فإالرتباط ´حلياة الواقعية اليوم�ة وتعدد العنارص 
ٔ�وال، القدرة �ىل : الفردية والتفصيلية تعترب ٔ�مورا هامة {لباحÔني من و�ىت نظر معينuني

ال ميكن كرث من و�ة نظر {لواقع wج�عي مبا يف ذ� ٕادراك ٔ�ن سلوك إالÏسان �ٔ امzالك 
»نيا، èس�تطيع دراسة احلا3 ٔ�ن èسامه يف . ن يفهم �ىل ٔ�نه مسري بقا�دة ٔ�و نظرية معينة�ٔ 

 )Flyvbjerg, 2006: 223( فليب�ريج تطوëر املهنية ¨ي الباحث ح�ث ٔ�هنا كام قال
ميكن ٔ�ن متك�ه من µربات حمددة ðكون مرتبطة ´لس�ياقات ا�تلفة مما ðزيد من �اراته 

  . البحثية

ال ختلو دراسة احلا3 من بعض مواطن الضعف  :ف يف دراسات احلا3مواطن الضع
  : املوروثة مهنا

نظرا لعدم اس�ت�دام التحمك ٔ�و الضبط التجرييب فٕان الصدق ا¨اµيل لالس�تدالالت  :�ٔوال
وëراعى هنا �ٔن هذا العيب يتوا#د يف مجيع طرق البحث أ?خرى �دا . يبقى ضعيفا

ٕان معلية الضبط هذه ميكن �ال�ا يف حبوث دراسة احلا3 ومع ذ�، ف. الطريقة التجري��ة
  .Natural controls´س�ت�دام تصم�ت الضبط الطبيعي 
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تعمتد حصة wس�تدالالت يف دراسة احلا3 بدر#ة ¹برية �ىل القدرة التاكملية ٔ�و  :»نيا

لها ´حث يف بيا¢ت احلا3 قد يغف  االتكوي�Ùة {لباحث فقد ëرى ´حث ممترس مفاهمي ؤ�مناط
  .ومن مث فميكن نقد النتاجئ يف بعض أ?ح�ان ´عتبارها ذاتية، م�تدئ

يصعب تعممي النتاجئ ٕاىل س�ياقات ٔ�خرى ٔ�و م�ظامت ٔ�خرى نظرا ٔ?ن wس�تدالالت : »لثا
  .ðكون شديدة wرتباط õس�ياق احلا3 موضوع ا¨راسة

سة احلا3 من µالل درا) Benbasat et. al., 1987( ب�Ùاسات و�ٓخرون هذا وقد انتقد
  :أ?خطاء اليت ميكن ٔ�ن يقع فهيا الباحÔون كام ييل

�دم البدء ب�ٔس�ئä حبثية حمددة مما يؤدي ٕاىل �دم الوصول ٕال#ا´ت حمددة ٔ�و  :�ٔوال
  .اس�تدالالت معيقة

اخzيار م�طقة البحث �ىل ٔ�ساس التوافر وسهو3 الوصول ٕاrهيا ول�س �ىل ٔ�ساس  :»نيا
  .بحث، ومن مث فال ميكن إال#ابة �ىل ٔ�س�ئä البحث املس�هتدفةس�ئä ال �ٔ املطابقة مع 

كثريا ما ال يقوم الباحÔون ´لتحقق من صدق البيا¢ت اÉمعة من µالل معلية  :»لثا
التثليث واس�ت�دام الوسائل البحثية املتعددة مما يؤدي ٕاىل تفسري مz,زي بناًء �ىل 

  .نëاس�ت�ا´ت م�حوثني مz,زي 

مÔل ٔ�س�ئä ( من ا¨راسات تفاصيل اكمä عن ¹يف�ة مجع البيا¢ت كثريال تعرض  :رابعا
  ).ٕاخل...املقابä الشخصية، ما يه الو»ئق املس�ت�دمة، ما يه خصائص املبحوثني

فٕان  Panel studies´لرمغ من قوة دراسة احلا3 وصالح�هتا {/راسات الطولية  :µامسا
ا3 �ىل فرتات زم�ية وٕامنا يمت wكتفاء كثريا من دراسات احلا3 ال تل��ٔ ٕاىل مzابعة احل

  .´¨راسات املقارنية واحملدودة {لعمليات والظواهر التنظميية ذات الطبيعة الزم�ية

. هذا وال تعين مواطن الضعف هذه ٔ�نه ال ميك�نا موا�هتا والتدنية من ش�ٔهنا بدر#ة ¹برية
�اولuي يøاصة يف الفصل التاسع اµضح ف� بعد، وzتو�ات دمع الثقة يف دراسة  فكام س�

 اتالنوعية معوما ل�س كام هو احلال يف ا¨راس اتاحلا3، ٔ�ن تقوية ثقوية ٔ�و صدق ا¨راس
المكية يعرب عنه ´لوجود من �دمه، مبعىن ٔ�هنا ðكون ٕاما صادقة ٔ�و mري صادقة، وٕامنا جيب 

ٔ�ن لك دراسة  النظر ٕاىل ا¨راسة النوعية عند التحقق من صدقها ٔ�و دمعه ٔ�ن نفكر يف
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حتتوى �ىل العديد من املقوالت ا�تلفة، لك مهنا قد ëكون صادقا ٔ�و قد ال ëكون كذ�، 
ؤ�ن الهدف من دمع الصدق�ة هنا هو حماو3 حتق�ق الصدق�ة ?ٔكرب �دد ممكن من هذه 

ولو اكنت قضيتا الصدق�ة واملوثوق�ة  .املقوالت، ومن مث ميكن حتق�ق صدق�ة ا¨راسة لكها
تناوهلام يف البحوث المكية ويف ظل م�ظور الوضعية ملا احzجنا ٕاىل البحث ا¨امئ �سهل 

ول�س هذا فقط يف ٕاطار العلوم wج�عية، وٕامنا ëكشف . والالمzنايه عن احلق�قة املطلقة
كuشفات سابقة، فقد كذب ٔ�يÙش�تاëن بنظرية الÙس��ة العمل الطبيعي دامئا عن خطئية م 

ثبات دور  ٔ�و الس�ل الفارغ ام ث�ت خط�ٔ نظرية الالحئة البيضاءنطرية أ?ثري امليضء، ك ٕ́
�ٔو  بالحئة بيضاء ح�ث ال يو¨ إالÏسانالوراثة يف البناء اجلسدي واملعريف ¨ي إالÏسان 

كام ث�ت خط�ٔ يمت ðكوëن خصائصه الشامä ´خلربة واملعا�شة وwكuساب،  جسل فارغ
ٕادوëن هابل  ن طريق اكuشافاتع ١٩١٧ن �ام اليت اقرتÂا ٔ�يÙش�تاëالكون الثابت نظرية 

  .، وال زال هناك الكÔري مما يصعب حرصه يف هذا املقاماليت ٔ�ظهرت ٔ�ن الكون ëمتدد
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  لفصل السابعا

  هابعض املفاهمي اخلاطئة حول دراسة احلا3 و  موقف الباحÔني من

  دراسة احلا3 موقف الباحÔني من

ث دراسات احلا3 والبحوث النوعية بو#ه �ام ال تلقى ذ� لقد ٔ�رش¢ من ق�ل ٕاىل ٔ�ن حبو  
القدر من التق�مي ل�س فقط ¨ي الباحÔني املرصيني ولكن �ىل مس�توى العامل، وهذا ما 

يقول ٔ�ن دراسة احلا3 تتوا#د يف طي الÙس�يان ) Gerring, 2004: 341( #ريجن جعل
 فليب�ريج �ø سعى. الطريقةاملهنجي الغريب، واøي يعتقد ٔ�نه ¢مج عن �دم فهم هذه 

)Flyvbjerg, 2006; 2011( وذ� من ٔ�#ل حتق�ق ق�ول وتطبيق  ٕاىل ²ل هذه املفارقة
فهم حول دراسات احلا3 ال سوء مفاهمي ل  وقد ²دد مخسة .ٔ�وسع لبحوث دراسات احلا3

 وتتعلق هذه املفاهمي املغلوطة. مصداق�ة وتطبيق هذا النوع من البحثمن  اليت تقوضو 
  :لنظرية واملوثوق�ة والصالح�ة´املقام أ?ول  يف

ٔ�كرث قمية من املعرفة العملية احملددة ) املنفصä عن الس�ياق(املعرفة النظرية العامة  .١
 ).املرتبطة ´لس�ياق(

من املس�تحيل التعممي �ىل ٔ�ساس ²ا3 وا²دة، ومن مث فال èس�تطيع حبوث دراسات  .٢
 .احلا3 ٔ�ن èسامه يف التطور العلمي

وذ� يف املرä² (ت احلا3 ٔ�كرث فائدة عند توليد ٔ�و اس�تzÙاج الفروض البحثية دراسا .٣
، هذا يف الوقت اøي ف�ه ðكون البحوث )أ?وىل من معلية البحث العلمي اللكية

 .أ?خرى م�اس�بة الخzبار الفروض البحثية ولبناء النظرية

حثية ح�ث متيل تتضمن حبوث دراسات احلا3 حتزيا حنو التحق�ق ودمع الفروض الب  .٤
 .ٕاىل حتق�ق املفاهمي املبدئية {لباحث

يصعب يف كثري من أ?ح�ان تلخيص وتطوëر الفروض والنظر'ت العامة �ىل ٔ�ساس  .٥
 .دراسات ²ا3 حمددة
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  املفاهمي اخلاطئة حول دراسة احلا3

ية العلوم wج�ع  :املعرفة النظرية العامة �ٔكرث قمية من املعرفة العملية احملددة: ٔ�وال
ل�س ¨هيا الكÔري اøي ميكن ٔ�ن تقدمه ف� �دا احلاالت احملددة واملعرفة الس�ياق�ة �ٔي 
املعرفة املرتبطة ´لس�ياق وذ� ٔ?ن الباحÔني wج�عيني مل ينجحوا يف الوصول ٕاىل 

وهنا جند ٔ�ن دراسات احلا3 يه املناس�بة . نظر'ت �امة mري مرتبطة ´لس�ياق wج�عي
�ادة . مÔل هذا النوع من املعرفة متاما ٕالنتاج ٕ́ ومن مث فٕان wد�اء أ?ول ميكن تصحي,ه 

املعرفة احملددة ¨راسة احلا3 يه ٔ�كرث قمية وفائدة {لعلوم wج�عية من "صياغته كام ييل 
 ;Flyvbjerg, 2006(السعي الفاشل لتحق�ق النظر'ت التوقعية والتعم�ت العامة 

2011 .(  

ëرى نقاد دراسة احلا3 ٔ�ن  :يل التعممي �ىل �ٔساس ²ا3 وا²دةمن املس�تح : »نيا
حنن نعمل ٔ�ن wس�تدالل يف دراسات احلا3 يعمتد �ىل . التعممي ال ميكن ٔ�ن يمت دون أ?رقام

 Analytic(ِٔ�و التعممي الت,لييل ) w)Analytic inductionس�تقراء الت,لييل 
generalization ( س�تقراءw ال هيمت الباحث يف . إالحصايئول�س �ىل العد ٔ�و

wس�تقراء إالحصايئ خبصائص wرتباطات الهيلكية والوظيف�ة داµل و²دات ا¨راسة، 
وٕامنا هيمت فقط بوجودها ٔ�و غياهبا ومعنوëهتا المكية وðكراراهتا والفروق ب�هنا وwرتباطات 

العالقات القامئة ولكن يف wس�تقراء الت,لييل يقوم الباحث بفحص ²ا3 وا²دة مع . ب�هنا
 ,Mesec(بني اخلصائص والعمليات وأ?²داث الفردية و¹يف ðرتبط ببعضها البعض 

ٔ�نه ٕاذا و#د هذا wرتباط ولو حىت يف ²اMesec ( 3( م�س�يك وهنا بقول). 50 :1998
يف ٕاماكنية  Holisticsويعتقد اللكيون . وا²دة فقد ëكون ذ� ذا ٔ�مهية نظرية �الية

 ح��د�س  فعىل س��ل املثال، يقول. اكن �ىل ٔ�ساس ²ا3 وا²دة التعممي حىت ولو
)Diesing in Sturman, 1997: 63 ( منطيةrٕان العمل �سعى ٕاىل اRegularity  من

ٔ�#ل الوصول ٕاىل قوا�د وقوانني �امة، كام �سعى ٕاىل wبتاكرية من ٔ�#ل الوصول ٕاىل 
اrمنطية سوف تظهر wبتاكرية، ٔ�ولوية الرتكزي تقع �ىل  تفٕاذا اكن .²االت ٔ�صلية #ديدة

فهنا جند ٔ�ن . وٕاذا اكن الرتكزي �ىل wبتاكرية حفيlÙذ تظهر القوا�د العامة يف اrهناية
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دراسات احلاè 3ش�متل �ىل � اخلصوصية والعموم�ة يف نفس الوقت دون ٔ�ن ëكو¢ 
  .م�نعني وتتحرك ب�هنام يف خطوات مzدر#ة

ح�ث يقول عبارة ش�به معقدة ويه ٔ�ننا نتوصل ٕاىل  موقفا مشاهبا) Stake( س�uك ويت�ذ
²ا3 من التعممي الطبيعي من املعرفة الضمنية لك�ف�ة أ?ش�ياء، وس�ب��هتا، و¹يف �شعر 
الناس ح�الها، و¹يف ميكن ٔ�ن تتوا#د هذه أ?ش�ياء ف� بعد يف ٔ�ما¹ن ٔ�خرى ëكون هذا 

ن µالل التعرف �ىل ٔ�و#ه م ميكن ٔ�ن ëكونومن مث فٕان التعممي . الشخص �ىل دراسة هبا
 Stake(الuشابه بني أ?ش�ياء والقضا' يف الس�ياقات ا�تلفة وفهم التغيريات عند ²دو¹ا 

1980 in Sturman 1997: 69( . ٕاال ٔ�نه جيب إالشارة ٕاىل ٔ�نه ٕاذا اكن من املمكن
 فرض هذا التعممي فٕانه من الرضوري ٔ�ن توثق املالمح البارزة {ل,ا3 حىت ميكن ٕالقاء

   .الضوء �ىل املواقف اجلديدة من µالل الفهم العميق {ل,ا3 املعروفة

 اكرل بو´ر وتعترب دراسة احلا3 مÔالية لتعممي النتاجئ ´س�تعامل نوع wخzبار اøي ٔ�سامه
)Karl Popper ( لتخطيء´Falsification  ج�عيةw يف العلوم)Popper, in 

Flyvbjerg, 2006: 228 .(بو´ر يعتقد )Popper ( ٔ�ن لك نظرية �لمية حصي,ة حتمتل
يعىن ٔ�ن الفرض البحيث يعترب �لميا عندما " التخطيء"ومن مث فٕان . التكذيب ٔ�و الرفض

ويعترب . �س�تطيع املت�ين � ٔ�ن حيدد الظروف اليت ميكن ٔ�ن ëرفض الفرض يف ظلها
لها فرض  التخطيء وا²دا من ٔ�دق wخzبارات ؤ�كرثها رصامة واليت ميكن ٔ�ن يتعرض

حبيث ٕاذا مل تتفق مشاهدة وا²دة فقط مع هذا الفرض، وهنا يعترب الفرض mري حصيح ٔ�و 
حلاالت املنحرفة ومن مث ف�جب wه�م ´ ).Flyvbjerg, 2011: 305(جيب تعدي� 

والتخطيئات اليت تzÙج عهنا املصادر الرئ�س�ية لبناء النظرية ٔ?هنا èشري ٕاىل مفاهمي 
ب��ة #ديدة تعترب رضورية من ٔ�#ل تفسري احلا3 املنحرفة واحلاالت ومzغريات و�ٓليات س� 
  .أ?خرى املشاهبة لها

ميكن ٔ�ن يمت : "املفهوم اخلاطئ الثاين كام ييل) Flevbjerg( فليب�ريج ومن مث، يصحح
التعممي يف كثري من أ?ح�ان �ىل ٔ�ساس ²ا3 وا²دة، وتعترب دراسة احلا3 مركزية يف 

 ."تطور العلمي من µالل التعممي ¹وس�يä دمع �ٔو بديل {لطرق أ?خرىس��ل السعي حنو ال 
 )Flyvbjerg, 2011: 305.(  
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وس�يä فعاProcess tracing  3ويعترب الت�uع التارخيي ملسار Ïشاط ٔ�و معلية معينة 
مÔل نظام (وذ� من µالل جتزيء wرتباطات املتبا�دة  ،س�ب��ة �القات{لوصول ٕاىل 

ارتباطات س�ب��ة �ىل واكuشاف ) ياس�هتا wس�uاق�ة الشمس�يةالرشاكت الصيين وس� 
احلكومة، هذا من " ٔ�و تدمعها"مÔل معليات الصنا�ة اليت ðر�اها (مس�توى و²دات ٔ�صغر 

واليت ) ، وهكذامن ¢ح�ة ٔ�خرى ¢ح�ة، وÏش�ٔة �القات #ديدة بن�ت �ىل تþ العمليات،
ٕاال ٔ�نه �ىل الباحث ٔ�ن يقرر . ٕام�رييق�اوالتحقق مهنا  وتق�مي معقوليهتا ميكن رصدها وحفصها

ما ٕاذا اكن س�س�متر عند رضائه واقzنا�ه ´لوصول ٕاىل �القة س�ب��ة يف مكون معني من 
وهنا مرة ٔ�خرى ي�ٔيت ٔ�مهية دور الباحث يف البحوث النوعية ح�ث . ٔ�م ال قضيته البحثية

املؤسس�ية اليت متزي  القوانني وأ?وضاعو ٔ�نه جيب �ٔن ëكون ´ر�ا وملام ´لظروف اخللف�ة 
اليت �سuشهد  اليت متك�ه من احلمك �ىل معقولية ؤ�مهية بعض أ?د3و  ،ٔ�ما¹ن ؤ�وقات معينة

  .يتعلق مبا ٕاذا اكن هناك ما يربر ٕاجراء مزيد من التحقق ٔ�م الف� واختاذ قرار  هبا،

 تحت أ?دوات من واسعة مجمو�ة احلا3 دراسة ساليبالباحÔون املامرسون ?ٔ  ميتþو 
 الس�ياسة �ىل تؤ�ر اليت أ?وسع أ?س�ئä ٕاىل معينة ²االت من التعممي ترصفهم لuسهيل

 امهن تعمميال  ميكن ال ٔ�نه دراسة احلا3 نقاد ëزمع عندما ٔ�نه العجيبو . والس�ياسات العامة
ً  ، دون قصد،ëرðك�ون فٕاهنم إالحصايئ الت,ليل رشوط Ùهتكي  اهذ ٔ?ن  التعممي يف خط�ٔ

ومعوما  .²دود ظروف ختصصاهتم دون تقدمي مربر م�طقيهئم هذا د�ا´ نعندما يتعدو 
 احلا3 دراسات من التعممي اكن ٕاذا)" Steiberg, 2015: 172( ش�تاين�ريج يuساءل

ومما يدعو لٔ�سف ٔ�ن الباحÔني النوعيني اëøن يدرسون  "مت؟هن فلامذا م�طق�ًا، مس�تحيالً 
ٕاىل تفاصيلها دون املسامهة ف� هيم  نفهيا وين�ذبو نمش-ت اج�عية حر#ة �س�تغرقو

ومن مث . العامة من الباحÔني واøي يتعلق بتطوëر النظر'ت �رب العلوم wج�عية لكها
ماكننا اكن ٕاذا ما السؤال ëكون ٔ�ال �جبف   ٕاذا ما ولكن ،ٔ�م ال احلا3 دراسات من التعممي ٕ́

  .ٔ�م ال بذ� {لق�ام �لمي الزتام لتقدمي اس�تعداد �ىل كنا

ي�Ùع  :دراسات احلا3 ٔ�كرث فائدة عند توليد �ٔو اس�تzÙاج الفروض البحثية: »لثا
مصدر هذا wد�اء من سوء الفهم الثاين السابق اøي يدعي اس�ت,ا3 التعممي من 

ويعترب التعممي مرتبطا ´خzبار الفروض البحثية وهو اخلطوة الثانية من . دراسات احلا3
يقzنعان ب�ٔن دراسة ) George and Bennett( ج و بي�Ùتجور اخzيار احلا3، ٕاال ٔ�ن
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احلا3 م�اس�بة #دا لبناء النظرية ٔ?هنا تتعامل مع املهام التالية يف معلية البحث العلمي 
  ): George and BenneK, 2005: 6-9(بطريقة ٔ�فضل ºكÔري من الطرق أ?خرى 

 .ت�uع العملية اليت ðربط بني أ?س�باب والعواقب .١
 .التفصييل ل�ٓليات الس�ب��ة املفرتضة wس�تكشاف .٢
 .بناء واخzبار التفسريات التارخيية .٣
 .فهم وٕادراك حساس�ية املفاهمي {لس�ياق wج�عي .٤
ðكوëن الفروض البحثية اجلديدة وأ?س�ئä البحثية اجلديدة الناش�ئuني من احلاالت  .٥

 .املنحرفة

لفروض البحثية تتضمن حبوث دراسات احلا3 حتزيا حنو التحق�ق ودمع ا: رابعا
´لرمغ من وجود حتزي الباحث يف : ح�ث متيل ٕاىل حتق�ق املفاهمي املبدئية {لباحث

البحوث المكية ٕاال ٔ�ن هذا الت,زي يبدو ظاهر' بدر#ة ٔ�كرب يف البحوث النوعية ودراسة 
يقول ٔ�ن ) Sturman, 1997: 65( س�تورمان ولكن. احلا3 عام هو احلال ´لبحوث المكية

 ولسون 3 ميكن ٔ�ن حتقق دقهتا ورصامهتا اخلاصة، تþ ا¨قة اليت يطلق �لهيادراسة احلا
)Wilson" ( اتية املنضبطةøاDisciplined subjectivity" ،)Wilson, in 

Sturman, 1997 .( اللµ ن يف دراسة احلا3 ميكن ٔ�ن يتحقق منëٕان م�دٔ� التبا
وتت,دد  ل اليت تuشلك فهيا املفاهميالوصف التفصييل {لعملية البحثية وµاصة معلية الت,لي

). Mesec, 1998: 45(والتفا�ل واخلربة  خلاصة اخلاصة ´لسلوكاالتكرارية واrمنطية فهيا 
wسرتاتيجيات التالية من ٔ�#ل حتق�ق ) Sturman, 1997: 65( س�تريمان ويقرتح

  :الصدق يف دراسة احلا3

 .رضورة الرشح التفصييل لطرق وٕاجراءات مجع البيا¢ت .١
 .رضورة عرض البيا¢ت اÉمو�ة وهتي�هتا {لت,ليل .٢
 .رضورة عرض احلاالت املنحرفة ٔ�و السلبية .٣
 .رضورة �wرتاف ´لت,زيات .٤
 .رضورة توثيق الت,ليل امليداين ٔ�و احلقيل .٥
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من ¢ح�ة وأ?د3 من ¢ح�ة ) ٔ�و الت�¹ٔيدات(رضورة توضيح العالقة بني wد�اءات  .٦
 .ٔ�خرى

 .ل أ?ولية والثانوية ؤ�ن يمت اrمتيزي بني الوصف والتفسريجيب اrمتيزي بني ا¨الئ .٧
 .جيب اس�ت�دام املذ¹رات والس�الت لت�uع ما مت مع� ´لفعل µالل مرا²ل ا¨راسة .٨
 .جيب ابتاكر طرق {لتحقق من حصة البيا¢ت .٩

وجيب مالحظة ٔ�ن مفهوم املوثوق�ة يف ا¨راسات المكية ٔ�و الوضعية ال ينطبق متاما �ىل 
حفسب هذا املفهوم ٕاذا ٔ��د¢ دراسة احلا3 مرة »نية وتعطينا نفس النتاجئ . حلا3دراسة ا

، ولكن ´لÙس�بة ¨راسة احلا3 فٕان الوضع خيتلف ٔ?نه عندما نعيد %١٠٠فzكون املوثوق�ة 
ومن مث . دراسة احلا3 يف وقت �يل ðكون احلا3 نفسها قد اخzلفت وتغريت ٕاىل ²د ما

3 عند اخzبار موثوق�هتا ٔ�ن جند ٔ�ن ا¨راسة الثانية توصلنا ٕاىل نفس ف�كzفى يف دراسة احلا
  .wس�تzÙا#ات اليت وصلت ٕاrهيا ا¨راسة أ?وىل

ٔ�ن نتاجئ دراسة احلا3 جيب ٔ�ن ) Mesec, 1998: 380( م�س�يك ويف هذا املقام يقول
ومن مث ف�جب ٔ�ن تواىل . تعترب الفصل أ?ول ول�س أ?µري يف ٔ�ي جمال حبيث معني

وجيب ٔ�ن يمت ذ� مع . بدراسات ٔ�خرى من ٔ�#ل دمع وت�¹ٔيد دقة نتاجئ ا¨راسة السابقة
ٕان . مراجعة املشاهدات والنتاجئ وÏرش ش�بكة wرتباطات اجلديدة املكuشفة بني احلاالت

ٕاذا مل �كن �ريد العد . دراسات احلا3 يه ´لت�¹ٔيد ٔ�كرث من جمرد مقدمة {/راسات المكية
  .ن املقرر �لينا ٔ�ن نفعل ذ� من ٔ�#ل ٔ�ن نتعمل ش�lا´ٔ?رقام، فل�س م

  اس�ت�دامات النظرية يف دراسة احلا3
) ٢٠٠٣( ë Yinن و) ١٩٩٥( Stake س�uك و´لÙس�بة ¨راسة احلا3  يؤسس لك من

ويعتقد . Constructivist paradigmمدµلهيام ¨راسة احلا3 �ىل اrمنوذج البنايئ 
ويف الوقت نفسه كام . ث تعمتد �ىل م�ظور الباحث نفسهالبنائيون ٔ�ن احلق�قة Ïس��ة ح�

يعرتف اrمنوذج ب�ٔمهية ) "Baxter and Jack, 2008( ´¹س�تار و #اك يقول لك من
فاrمنوذج ëركز �ىل . اخللق إالÏساين {لمعاين، ولك�ه ال ëرفض لكية در#ة من املوضوعية ف�ه

حzاكك ا¨اxري بني اøاتية ول�ست الÙس��ة مع إالشارة ٕاىل Pluralism  wالتعددية 
يف نفس الوقت �ىل ٔ�ن البنائية ت�ىن �ىل ) Searle, 1995(سريل ويؤكد ." واملوضوعية
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ومن مزا' هذا املنظور وجود تناسق دق�ق بني ." البناء wج�عي {لحق�قة"مفرتض 
 Baxter and(من رسد قصصهم  نوالباحث واملبحوث يف الوقت اøي ميكن ف�ه املبحوث

Jack, 2008 . متكن املبحوثون من وصف و�ات نظرمهë الل هذه القصصµ ومن
 ,Lather({لحق�قة ح�ث ميكن ذ� الباحث من املزيد من فهم املبحوثني ؤ�فعاهلم 

1992.(  

يتضح أ?مر يف ا¨راسات المكية ح�ث تعمتد الفروض البحثية وأ?س�ئä البحثية �ىل و 
جند ٔ�ن اس�ت�دام النظرية يف البحوث  ٕاال ٔ�ننا ،مهنا النظرية واليت حياول الباحÔون التحقق

ففي البحوث النوعية جند ٔ�ن النظرية mالبا ما ðكون . النوعية ëكzنفه ٕاشاكليات �ديدة
mالل معلية البحث النوعي نفسها يف حماو3 لربط حقائق خمتلفة وµ قاة من� ريمعد3 ٔ�و م

 و�ادة ما يوا#ه الباحÔون). Irvin and Gaffikin, 2006(مرتابطة بطريقة م�طق�ة 
مش-ت �ديدة عندما حياولون دمج النظرية يف دراسات احلا3 النوعية مÔل  النوعيون

¹يف�ة توضيح دور النظرية يف ا¨راسات النوعية والعالقة بني النظرية والبيا¢ت و¹يف�ة 
  .سة احلا3ومن مث ف�ختلف الباحÔون حول دور النظرية يف درا. تطبيق النظرية يف حبو¹م

ٔ�ن النظرية ميكن جتاهلها يف ²ا3 ا¨راسات اليت ðركز �ىل ) Stake,1995( س�uك ëرى
ٔ�ن النظرية ميكن اس�ت�دا�ا لتوج�ه فريى ) ë )Yin, 1995ن ٔ�ما. وصف احلا3 وقضا'ها

ٔ�ن النظرية ) Creswell, 1994( ¹ر�سويل وëرى. دراسة احلا3 بطريقة اس�تكشاف�ة
-Theoryما بعد النظرية ٔ�و النظرية املعد3 "م�ظور  ¨راسة مقدمةً èس�ت�دم عند هناية ا

after perspective"،  ح�ث تناقش النظر'ت أ?خرى وتقارن ´لنظرية اليت طورهتا
يه نقطة ) املوجودة(ٔ�ن النظرية القامئة ) Harling, 2012(هارلنج وëرى . دراسة احلا3

äالبحثية أ?ولية ¨راسة احلا3، مث يتعامل  البداية ح�ث ٔ�هنا تو#ه وحتدد بناء أ?س�ئ
 äالباحث ويتفا�ل مع البيا¢ت اليت يتحصل �لهيا ٔ�ثناء ا¨راسة مس�تعمال النظرية لغرب

هبذا س�مت دمع النظرية القامئة ٕاال ٔ�ن الباحث جيب ٔ�ن . وتنظمي البيا¢ت املتحصل �لهيا
ويعتقد نفس الباحث . جئه مس�بقانتأ�ن حتدد لنظرية القامئة حبيث ال �سمح { ëكون حريصا 

ٔ�ننا حنتاج ٕاىل النظرية القامئة ٔ?نه يعتقد ٔ�نه ال يو#د هناك موقف ال ðرتبط به معارف�ا القامئة 
ن إ ح�ث يقول  عن هذه النظرة ٔ�يضا) Stake, 1995: 7(ٍ س�uكوقد �رب . واملتعلقة به

التعم�ت الكربى واليت  #ديدة لكية ولكهنا تعدل دراسات احلا3 ¢درا ما تzÙج مفاه�"
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وتعترب النظرية القامئة �مة ٔ�يضا حىت . ميكن تعديلها ٔ�كرث ؤ�كرث مبزيد من دراسات احلا3
  .ولو اكن الغرض من دراسة احلا3 هو بناء نظرية #ديدة

مخسة مس�تو'ت {لتنظري يف ) Llewellyn, 2003( لويلني ومن �ة ٔ�خرى فقد ²دد
، والتصور ٔ�و الفهم Differentiation، واrمتيزي Metaphorالuش��ه : البحوث النوعية

Conceptualization التنظري املرتبط ´لس�ياق ،Context-bound 
theorization ري الس�يايقm والتنظري العام ،Context-free grand theorizing .  

µالل من µاللها من العامل ٕان اس�تعامل الuش��ه ٔ�و wس�تعارة يعترب طريقة يفهم الناس 
ٔ�ما ´لÙس�بة لنظر'ت اrمتيزي مفن . جتس�يد صورهتم {لحق�قة ٔ�و اخلربة يف صورة م�ٔلوفة

 وضعهاµاللها ëمتكن الباحث من غربä البيا¢ت النوعية اليت مت مجعها يف فlات ممزية يمت 
و´لÙس�بة {لمس�توى الثالث يمت تنظري املفاهمي من µالل الربط . يف مقابل بعضها البعض

ٔ�ما املس�توى الرابع {لتنظري ف�متثل يف فهم العالقات بني . ية والبناء واملامرسةبني النظر 
النظرية والبيا¢ت يف ²دود س�ياق معني، ح�ث يوحض �ٔن س�ياق أ?Ïشطة ميثل ٔ�مهية 

 Grandٔ�ما املس�توى اخلامس من التنظري ف�ختص ´لنظرية الكربى . µاصة لفهم البيا¢ت
theory الµ لحياة �ىل املس�توى { الك�رية وا¨امئة وانب اجلل رشح ح�ث يمت التنظري من

وخيتص هذا النوع من البحوث ´ٔ?فاكر ). Irvine and Deo, 2006(اÉمتعي ا?ٔكرب 
  .اليت تفرس العامل وèرش²ه Meta-theoryوأ?سس الفلسف�ة والنظرية الفوق�ة 

ظرية تتوافر ٔ�ربعة مناذج ن) Burrell and Morgan, 1979( برييل و مور#ان ويذ¹ر
حمور : {لباحÔني عند دراسة ظاهرة معينة متثل تقاطعات معينة �ىل حمورëن ٔ�ساس�يني

-Regulationالرادëاكلية -، وحمور التنظميObjective-subjectiveاøاتية -املوضوعية
radical .ويؤدي هذا التقاطع ٕاىل مصفوفة تتكون من ٔ�ربعة مناذج اج�عية ٔ�ساس�ية) : ٔ� (

اrمنوذج التفسريي ) ب. (يفي اøي يعرتف ´لواقعية املوضوعية وهيمت ´لتنظمياrمنوذج الوظ 
اrمنوذج البنايئ الرادëاكيل اøي ) ج. (مÙشاة ذاتيا وهيمت ´لتنظمي ٔ�هنا اøي ëرى احلق�قة �ىل

اrمنوذج إالÏساين الرادëاكيل اøي ) د. (يعرتف ´لواقعية املوضوعية وهيمت  ´لتغيري الرادëاكيل
 Burrell برييل و مور#ان ويه بذ� كام ëراها. ف ´øاتية وهيمت ´لتغيري الرادëاكيليعرت 

and Morgan ج�عيةw م�نعة {لحياة äاكيل . نظرات مس�تقëساين الرادÏمنوذج إالrفا
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هيمت بعمل اج�ع التغري الرادëاكيل من املنظور اøايت، ومن مث فهو ëركز �ىل املفاهمي 
ؤ�ما اrمنوذج املعا¹س فهو . لفردية mري الوضعية والطوعية إاليديوجراف�ةوالتفسريات ا

اrمنوذج البنايئ الرادëاكيل اøي يتعامل مع احلياة wج�عية �ىل ٔ�هنا مكونة من ٔ�ش�ياء 
الوضعية، و وهو بذ� يuسم بصفات الواقعية، . µارج�ة و�القات مس�تقä عن أ?فراد

  . اجلربية، والتعممييةو 

. لنظر'ت املنمتية لهذا اrمنوذج ٕاىل التغيري الرادëاكيل من µالل النظرة املوضوعيةوتدعو ا
ٔ�ما اrمنوذج الوظيفي فريى العامل مكو¢ من ظواهر ٔ�م�رييق�ة حمددة  تتوا#د مس�تقä عن 

ومن مث يطبق الوظيف�ون الطرق البحثية املتبعة يف العلوم الطبيعية مzبعني . أ?فراد
ية والتحرر من القمي كام ëرون ٔ�ن نظام النفوذ والسلطة السائد هو ٔ�مر احليادية واملوضوع 

  .طبيعي ال مشلكة ف�ه

مقارنة شامä بني  Yazan, 2015: 148-150)(ويف دراسة تق�ميية ممتازة عرض 'زان 
مداµل طرق دراسة احلا3 لثالثة من ٔ�قطاب الباحÔني يف هذا اÉال ومه ëن و مري'م و 

  ) Yin, Merriam and Stake(س�uك 

 Yin, Merriam( س�uكو  مري'مو  ëنعرض مقارين ملداµل دراسة احلا3 للك من . ٧#دول  
and Stake(  

  حمور اrمتيزي
Yin (Case Study 
Research Design 
and Methods) 

Stake (The Art of 
Case Study Research) 

Merriam (Qualitative 
Research and Case 

Study Applications in 
Education) 

 wلزتامات املعرف�ة
Epistemological 
Committments 

  

) الال#ربية(البنائية والوجودية  Positivismالوضعية  
Constructivism and 
existentialism (non-

determinism 

 Constructivismالبنائية 

ظاهرة معارصة يف " احلا3"  مفهوم احلا3
 نطاق س�ياقها احليايت،

وµاصة عندما ðكون احلدود 
بني الظاهرة والق�اس mري 

يشء حمدد معقد " احلا3"
Ïشط، وبصورة µاصة نظام 
مzاكمل � ²دود ومكو¢ت 

يف ( Ïشطة èسعى لهدف معني

يشء ¹ياين م�فرد، حماط " احلا3"
ميكن ٔ�ن ðكون ) p.27(حبدود 

.. خشصا، جام�ة، س�ياسة معينة 
دراسة احلا3 النوعية . وهكذا
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 þواحضة، وعندما ال ميت
الباحث الكÔري من التحمك 

 .p(يف الظاهرة وس�ياقها 
 دراسة احلا3 يه ).13

اس�تعالم ٕام�رييقي يبحث 
²ا3 ٔ�و ²االت تتفق مع 

التعريف السابق من µالل 
" ¹يف"توج�ه ٔ�س�ئä حول 

وتتعلق ´لظاهرة " ملاذا"و 
  .ملدروسةا

العلوم wج�عية واخلدمات 
دراسة ). w) (p.2ج�عية

احلا3 النوعية دراسة خلصوصية 
لفهم معلها  م�فردة وتعق�د ²ا3

  ).p. xi(يف ظروف هامة 

لكية : اخلصائص املمزية
، )ارتباطات ´لس�ياق(

اع�د ا¨راسة �ىل (ٕام�رييق�ة 
، فهمية ٔ�و )املشاهدات احلقلية

تعمتد �ىل احلدس، (اس�uطانية 

وëرى ا¨راسة �ىل اهنا تفا�ل 
، )بني الباحث واحلا3

يعكس الت�ارب (التعاطف 
mري املبارشة {لمبحوثني يف 

  .)م�ظور �اطفي

وصف مكÔف لكي "عبارة عن 
وحتليل لظاهرة حمددة مÔل 

ٔ�و  مؤسسة، خشص، ºر¢مج،
  ).p. xiii. (و²دة اج�عية

التتابع املنطقي "التصممي هو   تصممي دراسة احلا3
اøي ëربط البيا¢ت 

ä البحثية إالم�رييق�ة ´ٔ?س�ئ
أ?ولية و´ملس�ت�لصات يف 

وهناك ). P. 20(اrهناية 
: ٔ�ربعة من تصممي ا¨راسة
الفردي اللكي، الفردي 
اجلزيئ، اللكي املتعدد، 

  .اجلزيئ املتعدد

حيتوي تصممي دراسة احلا3 
ٔ�س�ئä : �ىل مخسة ٔ�جزاء

ا¨راسة، فروضها، و²دات 
حتليلها، م�طق ربط البيا¢ت 

تفسري  ´ٔ?س�ئä، ومعايري
  .النتاجئ

تصممي مرن �سمح {لباحÔني 
²داث تغيريات جوهرية ولو  ٕ́

حيتاج . يف مرä² البحث
ٕاىل اثنuني ٔ�و ثالثة  الباحÔون

أ?س�ئä (من القضا' احملددة 
البحثية اليت èسا�د يف بناء 

املقابالت واملشاهدات 
). p. 20(ومراجعة الو»ئق 

´رليت و  يعمتد �ىل مالحظة
 Parlett and( هام�لتون

Hamilton's (1972)  (
الرتكزي املتطور " بـــ اخلاصة

Progressive focusing" ،
وي�ىن �ىل مفرتض ٔ�ن جمرى 

ا¨راسة ال ميكن ختطيطه 
 ,cited in Stake(مقدما 

1998: 22.(  

ميثل اس�تعراض أ?دب العلمي 
مرä² رضورية تؤدي  والنظري

. لبناء النظرية وتصممي ا¨راسة
ر النظري الناجت عن �سا�د إالطا

wس�تعراض املرجعي يف بناء 
أ?س�ئä البحثية ونقاط wه�م 

  .والرتكزي

هناك مخس خطوات {لتصممي 
wس�تعراض املرجعي، : البحيث

البناء النظري، حتديد املشلكة 
 äالبحثية، بناء وحتديد أ?س�ئ

عينة (البحثية، واخzيار العينة 
  )معدية
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مصادر  جيب اس�ت�دام  مجع البيا¢ت
ا¨ال3 والربهان المكية 

  .والنوعية

تت�ٔ�ر معلية مجع البيا¢ت 
مبهارة الباحث، رضورة 

التدريب للك ²ا3 معينة، 
بناء ºروتو¹ول ا¨راسة، 

مسميات دراسة تصف�ة 
اختاذ القرار اrهنايئ (احلا3 

 ء، وٕاجرا)الخzيار احلا3
  .ا¨راسة wس�تطالعية

�س�ت�دم ´حÔو دراسة 
ٔ�دوات مجلع احلا3 ست 

الو»ئق، : البيا¢ت
الس�الت أ?رش�يف�ة، 
املقابالت، املشاهدة 
املبارشة، املشاهدة 

إالنعامس�ية، واملصنو�ات ٔ�و 
  .التحف املادية

  

اس�ت�دام مصادر البيا¢ت 
  .النوعية فقط

لكوهنا دراسة نوعية يتطلب 
معرفة ما اøي يؤدي "الباحث 

ٕاىل الفهم أ?معق، معرفة 
{لبيا¢ت،  املصادر اجليدة

wخzبار الواعي لصدق عيونه 
ويتطلب ذ� . ومzانة تفسرياته

." � من احلساس�ية والشك�ة
)Stake, 1995: 50.(  

�س�ت�دم ´حÔو دراسة احلا3 
ٔ�دوات املالحظة، املقابالت 
الشخصية، ومراجعة الو»ئق 

  .مجلع البيا¢ت

اس�ت�دام مصادر البيا¢ت 
  .النوعية فقط

وعية تدريب تتطلب ا¨راسة الن
الباحث ٕال¹سابه �ارة ومzابعة 
 äٕاجراءات معينة ٕالجراء املقاب
الشخصية ºكفاءة، وèسجيل 

املشاهدات بعناية، و�س�تخرج 
  .البيا¢ت من الو»ئق

�س�ت�دم الباحÔون يف دراسات 
املقابالت، : احلا3 ثالثة ٔ�ساليب

  .املالحظة، وحتليل الو»ئق

يتكون من "حتليل البيا¢ت   حتليل البيا¢ت
حفص، وتقس�مي، و#دو3، 

ٔ�و امجلع بني  ا¨الئل واخzبار
ا¨الئل النوعية والمكية 

{لتعامل مع الفروض أ?ولية 
  ).109" ({/راسة

وهناك مخسة ٔ�ساليب 
: ٔ�ساس�ية لت,ليل البيا¢ت

مطابقة أ?مناط، بناء 
التفسريات، حتليل 

السالسل الزم�ية، وم�طق 
  .الرب¢مج

نو�ا من "ت ميثل حتليل البيا¢
ٕاضفاء املعاين �ىل wنطبا�ات 

�ر#ات أ?وىل وكذ� �ىل ا
  ).p. 71" (اrهنائية

الزتامن بني مجع البيا¢ت 
  .والت,ليل

zن ان اسرتاتيجيتاوهناك طريق
التجميع : لت,ليل البيا¢ت

 Categoricalالفlوي 
aggregation  والفهم ،

 Directاملبارش 

معلية "ميثل حتليل البيا¢ت 
ٕاضفاء املعاين �ىل البيا¢ت واليت 
تتضمن جتميع، واس�ت�الص وفهم 

مقوالت املبحوثني، وما ر�ٓه وما 
ٕاهنا معلية صنا�ة  –قرٔ�ه الباحث 

  ).p. 178" (املعاين

ت ðزامن معلييت مجع البيا¢
  .والت,ليل

وهناك ست اسرتاتيجيات 
الت,ليل : لت,ليل البيا¢ت

إالثنوجرايف، حتليل الرسد 
الت,ليل الظاهري، واحلاك'ت، 
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interpretation.  

ث، من حيتاج لك ´ح"
التجربة واrمتعن، ٔ�ن جيد 

" ٔ�شاكل الت,ليل اليت تناس�به
)p. 77.(  

طريقة املقارنة املس�مترة، حتليل 
  .احملتوى، وwس�تقراء الت,لييل

التحقق من حصة 
  البيا¢ت

جيب �ىل ´حيث دراسة 
احلا3 ضامن صدق الب�Ùان 

ث ملصادر من µالل التثلي(
أ?د3 املتعددة، سالسل 

ا¨الئل، مراجعة املبحوثني، 
من µالل (الصدق ا¨اµيل 

اس�تعامل ٔ�ساليب الت,ليل 
املعروفة مÔل مطابقة 

، الصدق اخلار, )اrمنط
من µالل التعممي (

، وwع�دية ٔ�و )الت,لييل
من µالل ºروتو¹ول (الثبات 

دراسة احلا3 وقوا�د 
  ).البيا¢ت

 التحقق من حصة ðمتثل قضا'
  .البيا¢ت يف معلية التثليث

وهناك ٔ�ربع اسرتاتيجيات 
التثليث ملصادر : {لتثليث

البيا¢ت، تثليث الباحÔني، 
تثليث النظرية، وتثليث 

  .الطرق البحثية

�اول البحوث النوعية قضييت uت
الصدق وwع�دية عن البحوث 

  .أ?خرى

هناك ست اسرتاتيجيات ¨مع 
التثليث، ( :الصدق ا¨اµيل

 Memberمراجعة املبحوثني 
checks ، äاملالحظة طوي

املدى، مراجعة الزمالء من 
الباحÔني، البحث ´ملشاركة، 

  .)وٕا�الن الت,زيات البحثية

وهناك ثالثة ٔ�ساليب لضامن 
رشح : wع�دية ٔ�و الثبات

موقف الباحث من ا¨راسة، 
التثليث، واس�ت�دام مسارات 

 Auditاملراجعة والتدق�ق 
trail.  

وهناك ثالثة ٔ�ساليب لضامن 
اس�ت�دام : الصدق اخلار,
 Use ofالوصف الكÔيف 

thick description منطيةrا ،
ٔ�و الفlات اrمنطية، وتصممي املواقع 

  .املتعددة

  

  



١٠٦  

  الفصل الثامن

  خطوات دراسة احلا3
  :هناك خطوات جيب اتباعها عند ٕاجراء دراسة احلا3 ميكن توضيحها ف� ييل

مجع مجيع البيا¢ت عن احلا3، فعىل س��ل املثال ٕاذا ٔ�رد¢ ٔ�ن ندرس ²ا3 لر#ل ٔ�عامل  :ال�ٔو
فٕاننا  Entrepreneur" املسuمثر اخلاص"لقب  املؤلف احلايل �ليهيطلق ¢حج وهو ما 

خنتار ٔ�وال ²ا3 متثل الغالبية الشائعة من املسuمثرëن اخلاصني يف wقzصاد املرصي مÔال 
ت ¹بار املسuمثرëن املعروفة ٔ�سامؤمه، تþ القä احملتكرة تقريبا ملا يقومون ح�ث ٔ�هنا ل�س

من wقzصاد املرصي وهو ما يطلق % ٧٠به، وٕامنا خنتار هؤالء اëøن ميثلون ٔ�كرث من 
�ليه wقzصاد mري الرمسي ٔ�مÔال الصعيدي أ?يم اøي حرض ٕاىل إالسك�درية مث هداه 

صندوقني �ىل ¢صية شارع يف ² رايق مث تطور �اºرا  فكره ٕاىل بيع صندوق ºرتقال ٔ�و
مشالك رشطة املرافق املعروفة وmريها من مشالك ٔ�خرى حىت وصل ؤ�صبح من ٔ�حصاب 
ٕا²دى حمالت الفا~هة العظمى يف نفس هذا احلي الرايق، ٔ�و قد خنتار خرجي زرا�ة ¢ضل 

حىت ٔ�صبح من ¹بار املقاولني يف خمتلف أ?عامل مث سافر {لعمل ´خلارج فرتة مث �اد و#اهد 
، ٔ�و قد خنتار ريف�ا .ش. اëøن ي��ون º�ٔرا#ا خضمة يف خمتلف املناطق ٔ�مÔال املهندس ص

. وهكذا.... õس�يطا حتول ٕاىل وا²د من ٔ�كرب جتار املاش�ية وموردي املاش�ية ٕاىل اجلزارëن 
فهيا و»ئقه  وبعد هذا wخzيار نقوم جبمع املعلومات مبختلف الطرق عن هذه احلا3 مبا

و�رخيه العميل، وخصائصه ا¨ميوجراف�ة وبي�zه wج�عية اليت Ïش�ٔ فهيا، مث Ïس�ت�دم 
 .ٕاخل... وسائل ٔ�خرى مÔل wس�ت��ان واملقابä الشخصية واملالحظة 

تنظمي البيا¢ت اÉمعة بطريقة تربز مركز اه�م ا¨راسة فرنتب البيا¢ت بصورة  :»نيا
�ية تبني تطور معل هذا املسuمثر �رب الزمن، مث حناول ت�uع الظروف �رخيية èسلسلية زم 

ا¨ميوجراف�ة والبي��ة �رب الزمن ٔ�يضا، مث حناول اس�ت�الص وربط هذه الظروف 
 . ´لتطورات املهنية

بطريقة سهä مقروءة بطريقة تuسم ´لشمول  Narrativeكتابة قصة هذه احلا3  :»لثا
 .ون ~عني القارئ ؤ�ذنه ´لÙس�بة ملا ²دث {ل,ا3وwك�ل والوضوح حبيث ðك
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ميكن التحقق من حصة القصة وصدقها بقصها �ىل احلا3 نفسها ٔ�ي املسuمثر اخلاص  :رابعا
 . يف مÔالنا السابق {لت�ٔكد من ٔ�ن القصة قد اش�متلت �ىل ٔ�مه µرباته ونتاجئ ٔ�عام�

االت ٔ�خرى تت�ذ ٔ�يضا ويف اrهناية ميكن ٕاجراء مقارنة بني هذه احلا3 وµ: ²امسا
كدراسات ²ا3 حبيث ميكن اكuشاف العنارص املشرتكة بني مÔالنا هنا ؤ�مäÔ مشاهبة 
ٔ�خرى، وهنا ميكن التعرف �ىل مواطن الضعف ومواطن القوة يف تطور هذه احلاالت 
حبيث ميك�نا ٔ�ن نقرتب من التوصل ٕاىل بعض التعم�ت واليت تتعدى يف هذه احلا3 

 . وفة ¨راسة احلا3 التقليديةالقدرات املعر 

ومن مث فميكن القول ٔ�ن دراسة احلا3 يه دراسة الظاهرة wج�عية يف وا²د من 
مظاهرها ٔ�و يف �دد قليل م�ه، وذ� يف س�ياقها الطبيعي µالل مدة معينة ðركز �ىل 

رة أ?وصاف التفصيلية والتفسريات والرشوح اليت يعرب عهنا م�حوثون خمتلفون حنو الظاه
املدروسة، واليت فهيا يبدٔ� الباحÔون õسؤال حبيث عريض ´لÙس�بة لعملية معينة مس�ت�دما 
النظر'ت املتوافرة مع �دم اrمتسك بطرق حمددة مجلع وحتليل البيا¢ت مما �سمح 
لالس�تعداد {لنظر ٕاىل البيا¢ت اÉمو�ة ²ديثا حىت ميكن اس�تكامل اخلطوات البحثية 

وèس�ت�دم دراسة احلا3 مصادرة �ديدة مجلع البيا¢ت واليت �سمح فهيا . التالية مبرونة اكف�ة
{لمبحوثني ٔ�ن يتعرفوا ويوا�وا مقوالت ومفاهمي املبحوثني ا?ٓخرëن وكذ� مع النتاجئ 

  .املبدئية ملا مت ٕاجراؤه من ا¨راسة

 Binding the Caseموضع ا¨راسة ) �ٔو احلاالت(حتديد احلا3 

تابه يف دراسة احلا3 �ىل ٔ�هنا معلية خطية ولكن ðكرارية ك ) ë )Yin, 2014ن ينظم
Linear but iterative  3ني عند ٕاجراء دراسة احلاÔويوحض ذ� يف شلك يو#ه الباح

  : ٕاىل ٔ�راكن رئ�س�ية مzتابعة ولكن مzداäµ كام يتضح يف التنظمي التايل
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  إال�داد

Prepare 
        

  

                    

                    

                    

 التخطيط
Plan 

  

  التصممي

Design           

  

  التجميع

Collect  

                    

                    

    
 املشاركة
Share 

    

  

  الت,ليل

Analyze 

        

  .أ?راكن الرئ�س�ية لعملية ٕاجراء دراسة احلا3. ٤شلك 

  )Yin, 2014: 1: (املصدر                              

 يقع فهيا الباحÔون عند التخطيط ¨راسة احلا3 م�ل الباحÔني من أ?خطاء الشائعة اليتو 
ٕاىل حماو3 إال#ابة �ىل سؤال عريض #دا ٔ�و اخzيار موضوع ذي ٔ�هداف �ديدة يف 

 س�uك و) ë )Yin, 2003ن ومن ٔ�#ل تفادي ذ� اقرتح بعض الباحÔني ومهنم. دراس�ته
ٍ)Stake, 1995 ( r 3من هذه ." نف�اراالٕ "نع ²دوث هذا من وضع ²دود حول احلا

حتديد الوقت والÙشاط ) ب(، )Creswell, 2003(حتديد الوقت واملاكن ) �ٔ (املقرت²ات 
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ٍ)Stake, 1995( ،)(حتديد املفهوم والس�ياق ) جMiles and Huberman, 1994 .(
و�شابه وضع ²دود . وهكذا يؤدي حتديد احلا3 ٕاىل ضامن بقاء ا¨راسة يف جمال معقول

عند ) ٔ�و إالدراج وwس�uعاد(ت النوعية معايري wنتقاء وwس�تقصاء احلا3 يف ا¨راسا
اخzيار العينة يف ا¨راسات المكية ٕاال ٔ�ن الفرق يف ²ا3 ا¨راسات النوعية يبني مشول 

وينطبق هذا القول بصورة . ومعق ا¨راسة ول�س جمرد العينة املنتقاه يف ا¨راسات المكية
اøي ترتاوح احلاالت ف�ه من الت�ارة يف  الرمسي mريµاصة �ىل جماالت wقzصاد 

املمنو�ات ٕاىل بيع املصاحف يف الطرقات، ٔ�و من بيع الطعام املطبوخ يف املنازل ٕاىل جتارة 
  ".الرو´بيك�ا"

وقد ركز . ولقد تعرض اخzيار احلا3 ٕاىل بعض wنتقادات بواسطة الناقدëن ¨راسة احلا3
وهو نوع من الت,زي الناجت . wخzيار اøايت احملمتل {ل,ا3 هذا wنتقاد بصورة ٔ�ساس�ية �ىل

عن املعرفة السابقة {لباحث {ل,ا3 ٔ�و تفضي� لبعض الفروض النظرية واليت ميكن ٔ�ن تؤ�ر 
ٕاال ٔ�نه �ادة ما تؤدي ). George and BenneK, 2005: 24(�ىل اخzياره {ل,ا3 

احلاالت ا�تارة �ىل ٔ�ساس معرفة نظرية ف. املعرفة السابقة {ل,ا3 ٕاىل خطة حبثية ٔ�فضل
سابقة ðزيد من قدرة الباحث �ىل بناء قا�دة نظرية قوية {لبحث مما جيعل معلية اخzبار 

و´ٕالضافة ٕاىل ذ� هناك العديد من من الرشوط املهنجية . النظرية ٔ�كرث دقة ورصامة
ويتضمن . معلية الت�uعمحلاية ا¨راسة من ت�ٔثري حتزي الباحث مÔل wجهتاد وèwساق يف 

ذ� وصًفا دق�قًا وشامًال ٕالجراءات مجع البيا¢ت وتوثيق لك جزء من املعلومات من ٔ�#ل 
  .حتق�ق موثوق�ة دراسة احلا3

  �دد احلاالت يف دراسات احلا3اخzيار 

ٕاذا اكن من احلمكة ما �ىل الباحث ٔ�ن يقرر  Single case :دراسة احلا3 الوا²دة
. ٔ�م ا{لجوء ٕاىل ²االت مzعددة من ٔ�#ل فهم ٔ�فضل حلاالت مzعددة دراسة ²ا3 وا²دة

فاحلا3 الوا²دة èس�ت�دم يف ²اè 3شابه الس�ياق اøي تتوا#د ف�ه احلاالت اليت متثل 
كام ٔ�ن احلا3 الوا²دة تعترب ٔ�كرث م�اس�بة عند البدء يف توليد وبناء . الظاهرة املراد دراس�هتا

3 فريدا ٔ�و مzطرفا، وكذ� ٕاذا ما اكنت احلا3 اكشفة النظرية، وعندما ëكون موقف احلا
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، وكذ� ٕاذا ما اكنت )متثل وضعا يتعذر الوصول ٕاليه يف السابق من ٔ�#ل البحث العلمي(
  . احلا3 متثل ²ا3 حر#ة ٔ�و معا¹سة الخzبار نظرية ج�دة الصياmة

 Single case with embedded  units  :دراسة احلا3 الوا²دة بو²داهتا الفرعية
عندما تتكون احلا3 من و²دة كربى ت�uعها فروع حمددة فهنا يلزم اخzيار هذه احلا3 
الكربى وفروعها ا�تلفة ليك ëمتكن الباحث من اس�تكشاف احلا3 حتت خمتلف س�ياقات 

ومتك�نا املقار¢ت داµل . فهنا تتعدد احلاالت ولكن حتت ²ا3 وا²دة كربى ،الفروع
ٔ�و بني مجيع الو²دات الفرعية من  ،ٔ�و بني و²دات فرعية معينة ،ية²االت الو²دة الفرع 

  ).Yin, 2003(ٕا�راء فهمنا {ل,ا3 واس�تكشافها 

وهنا قد يuساءل الفرد عن الفرق  Multiple-case studies :دراسة احلاالت املتعددة
تعدد بني النوع السابق، دراسة احلا3 الوا²دة بو²داهتا الفرعية والنوع احلايل اøي ت 

فالنوع . ²االته؟ إال#ابة الرسيعة ðمتثل يف اخzالف الس�ياق احمليط ºلك من النو�ني
احلايل، مzعدد احلاالت، ميكن الباحث من حتليل ومقارنة الس�ياقات ا�تلفة وكذ� داµل 
الس�ياق الوا²د، هذا يف الوقت اøي èسمح ف�ه دراسة احلا3 الوا²دة بو²داهتا الفرعية 

ويعترب تصممي احلاالت املتعددة ٔ�كرث م�اس�بة . هم ²ا3 وا²دة فريدة ممتزية{لباحث ب�ٔن يف 
 االخzبار النظرية، و{لتوصل لتعم�ت اس�تداللية، وكذ� {لتوصل ٕاىل تفسريات ٔ�كرث �راءً 

´س�ت�دام مواقع ²االت مzعددة مع ) ë )Yin, 2014ن وهنا يويص. ودقة لظاهرة معينة
3 �ىل ٔ�هنا مشاهبة ¨راسة جتري��ة وا²دة واتباع قوا�د م�طق التكرار والنظر ٕاىل لك ²ا

  .الرصامة العلمية املامثä لتþ املس�ت�دمة يف البحوث الوضعية

ويف احلاالت املتعددة يقوم الباحث بفحص احلاالت العديدة لفهم الuشابه وwخzالف بني 
) �ٔ (èس�ت�دم ٕاما �ىل ٔ�ن دراسة احلاالت املتعددة ) ë )Yin, 2003ن وهنا ينص. احلاالت

لتوقع نتاجئ مzناقضة ) ب(لتوقع نتاجئ مuشاهبة مما �سمح ´لتحقق من التكرار النظري، 
ويف�د التكرار . ولكن ٔ?س�باب مzوقعة مما �سمح ´لتحقق من التكرار النظري مرة ٔ�خرى

يف ٕاضافة معلومات مف�دة {لظاهرة املدروسة، كام يف�د التكرار يف دمع وز'دة الثقة يف 
وال  يعيب هذا النوع  .لنظرية اليت تعمتد �لهيا ا¨راسةاسة احلا3 ٕاذا ٔ�دى التكرار ¨مع ادر 

  .كام �س�تغرق وقzا قد يفوق قدرات الباحÔني الفرديني ،من احلاالت املتعددة ٕاال ٔ�نه ملكف
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  الت,ليل واخلالصة     إال�داد وامجلع  والت,ليل        التعريف  والتصممي    

      

توصل ٕاىل                                 
µالصات 
  دراسة احلا3

  

              
ٕاجري دراسة 
  احلا3 ا?ٔوىل

  
�ٔكتب تقرëر 
  احلا3 الفردية

      

                            

                            

                                        

اخzيار         
  احلاالت

                  
  �دل النظرية

  

                            

 بناء النظرية

        
سة ٕاجري درا

  احلا3 الثانية

  
�ٔكتب تقرëر 
  احلا3 الفردية

            

                      

                      

        
مصم ºروتو¹ول 
  مجع البيا¢ت

توصل ٕاىل                   
املرئيات 
  الس�ياساتية

  

                            

ٕاجري دراسة               
احلاالت 
  ا?ٔخرى

  
�ٔكتب تقرëر 
  احلا3 الفردية

            

                            

                            

اكتب تقرëر                             
مقارين 
  {ل,االت

  

                              

  

  Yin, 2003: P. 50: املهنج التكراري لطريقة دراسة احلا3 املصدر .٥شلك 
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ومن مث فميكن القول، ٔ�نه ´لرمغ من ٔ�ن مجيع التصم�ت البحثية ميكن ٔ�ن تؤدي ٕاىل 
لو توافر {لباحث املوارد وwخzيار فٕانه من أ?فضل ٕاجراء  دراسات ²ا3 ¢حجة ٕاال ٔ�نه

وðزداد فرص جناح ا¨راسة حىت لو اس�ت�دم�ا ²التني . تصممي دراسة احلاالت املتعددة
mري ٕان اجراء دراسة ²ا3 وا²دة تبدو ¹وضع البيض لكه يف  .فقط بدال من ²ا3 وا²دة

äوا²دة، فٕان اجراء ا¨راسة �ىل ²التني �ىل ا?ٔ  س äقل ميكن ٔ�ن تضيف ٕاضافة هائ
هذا وعند wخzيار العمدي حلالتني حتت س�ياقات خمتلفة . {لماكسب الت,ليلية {/راسة

و�ادة ما . ميكن اخzبار ت�ٔثري هذا wخzالف الس�يايق مما يضيف ٕاضافة �مة {لنظرية هفٕان
و´لشكوك حلا3 تثار الشكوك حول دراسة احلا3 الوا²دة نظرا حملدودية الظروف احمليطة ´

حول سهو3 اخzيارها ٔ�و وجود �القة µاصة مع صاحب احلا3، ومن مث فٕان اخzيار 
ونظرا لرضورة اس�ت�دام . ²التني �ىل أ?قل ðزيل هذه الشكوك وتعضد من صدق النتاجئ

الباحث {لتصم�ت البحثية املرنة دون تþ املغلقة، مبعىن ٕاماكنية تعديل اسرتاتيجية 
اكuشاف نتاجئ معينة فٕان هذا التعديل قد ال ميكن ٕاجراؤه يف احلا3 الوا²دة البحث ٔ�ثناء 

  .مما يقوض من البحث ب�ٔمك�

  اخلطوات إالجرائية ملكو¢ت تصممي ودراسة احلا3
كو¢ت اخلطوات إالجرائية مل وا?ٓن بعد حتديد احلا3 و²دودها يلزم ح�نئذ النظر ٕاىل 

وضع الفروض �لام ب�ٔهنا قد ) �ٔ (الص,ة، وهذه èشمل تصممي ودراسة احلا3 من ٔ�#ل ا¨قة و 
تطوëر ) ب(، ) Yin, 2003; Miles and Huberman,1994(ال ðكون مطلوبة 

و�ادة ما (اس�تخراج ٔ�س�ئä البحث ) ج(، )Miles and Huberman(ٕاطار مفهويم 
حتديد املنطق ´لÙس�بة لربط البيا¢ت ) د". (ملاذا"، و "¹يف"ðكون ٔ�س�ئä من نوع 

   ).Yin, 2003(حتديد معايري تفسري وم�اقشة النتاجئ ) د(فروض البحثية، ´ل
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        أ?س�ئä البحثية      

                

  
النظرية 

  القامئة

  
حتديد موضو�ات 

  ا¨راسة
      

  
  

  

  
        

        اخzيار احلا3      

                

        وضع ºروتو¹ول ا¨راسة      

                

        ا¨راسة wس�تطالعية      

                

  ن.. جتميع بيا¢ت احلا3    ٢جتميع بيا¢ت احلا3     ١جتميع بيا¢ت احلا3 

                

  ن..حتليل بيا¢ت احلا3    ٢حتليل بيا¢ت احلا3     ١حتليل بيا¢ت احلا3 

                

        املقارنة �رب احلاالت      

                

        النتاجئ واملس�ت�لصات      

  طوات دراسة احلاالت املتعددةخ  .٦شلك  
 Rose, Suzan, Nigel Spinks & Ana Isabel Canhoto (2015). Management: (املصدر

Research: Applying the Principles © .(  
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  :وف� ييل م�اقشة لبعض هذه العنارص

يعترب وضع الفروض يف الت,ليل النوعي مف�دا ولك�ه ل�س  :وضع الفروض البحثية: ٔ�وال
èسا�د الفروض البحثية �ىل قدرة الباحث �ىل وضع ²دود . ور' يف مجيع أ?حوالرض 

ولكن من ë�ٔن ت�ٔيت الفروض البحثية؟ ت�ٔيت . Éال دراس�ته وðزيد من فرص ٕامتام دراس�ته
ة الباحث الشخصية رب ٔ�ي من املراجع العلمية ومن µ ،من أ?دب العلمي ملوضوع ا¨راسة

وميكن . عية ٔ�و التعم�ت الصادرة عن البيا¢ت إالم�رييق�ةواملهنية ومن النظر'ت wج�
{لباحث ٔ�ن يضع �ددا من الفروض البحثية لتوج�ه دراس�ته ولكن جيب ٔ�ن ëكون للك 

و�سامه لك فرض يف حتديد جمال مجع البيا¢ت وحتديد تو#ه . فرض هدف وجمال ممزي
طار املفهويم {/راسة وèسامه الفروض مجيعها يف وضع أ?ساس لالٕ  .وجمال ا¨راسة

)Miles and Huberman, 1994; Stake, 1995 .( جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن و هذا
الفروض البحثية قد ال تتوا#د يف دراسة احلاw 3س�تكشاف�ة ٔ�و دراسة احلا3 الفريدة 
نظرا ٔ?ن الباحث ال ميتþ اخلربة ٔ�و املعرفة ٔ�و املعلومات الاكف�ة من أ?دب العلمي واليت 

ويف الوقت اøي �س�ت�دم ف�ه معظم الباحÔني  .ا ميكن ٔ�ن يؤسس لفروضه البحثية�لهي
�س�ت�دم بدال من ذ� ) Stakes( س�uكس جند ٔ�ن" الفروض البحثية"مصطلح 
ح�ث �شري ٕاىل ٔ�ن القضا' ل�ست õس�يطة ٔ�و µالصة ح�ث " ،Issuesالقضا' "مصطلح 

wرتبط ارتباطا عضو' ´لس�ياقات الس�ياس�ية وð ج�عية والتارخيية والشخصية بصورة ٔ�هنا
) Stakes( س�uكس و) Yin( ëن ولكن يتفق لك من). µ)Stakes, 1995: 17اصة 

�ىل ٔ�ن املفرتضات والقضا' تعترب عنارص رضورية يف دراسات احلا3 ح�ث ٔ�ن لكهيام 
  .يؤد'ن ٕاىل بناء ٕاطار مفهويم يو#ه ا¨راسة

عن إالطار ) Yin( ëن و) �u )Stakesكسس  ب�k يت,دث :إالطار املفهويم: »نيا
ميكن الرجوع  الفهمياملفهويم ٕاال ٔ�هنام مل يقدما وصفا لهذا إالطار ٔ�و يعرضا منوذ#ا لٕالطار 

قد جن,ا يف ذ� ح�ث ) Miles and Huberman( مايلز و هوºرمان ولكن. ٕاليه
èشم� ا¨راسة، حتديد من ومن لن ) �ٔ : (حيقق ٔ�هدافا �ديدة الفهمي�شريان ٕاىل ٔ�ن إالطار 

ٕامداد ) ج(وصف العالقات القامئة بني املتغريات بناًء �ىل املنطق والنظرية واخلربة، ) ب(
 ,Miles and Huberman( فكرية" صناديق"يف  الباحث بفرصة مجلع البىن العامة
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هذا وميثل إالطار املفهويم مرðكزا {/راسة ëرجع ٕاليه يف تفسري وم�اقشة ). 8 :1994
  .النتاجئ

ال ختتلف دراسة احلا3 عن الطرق البحثية أ?خرى من  :اس�تخراج �ٔس�ئä البحث: »لثا
ح�ث رضورة البدء بت,ديد أ?س�ئä البحثية املمتزية نظر' ومعليا ´ٕالضافة ٕاىل تصور بعض 

تصور بعض أ?شاكل و التوقعات احلدس�ية ف� يتعلق ´ٕال#ا´ت احملمتä ٔ?س�ئä البحث، 
حنن نعمل ٔ�ن مÔل هذه . �ة اليت ميكن ٔ�ن تو#ه تصممي دراسة احلا3الس�ب��ة ٔ�و العالق 

أ?شاكل العالق�ة تعمتد يف البحوث الوضعية �ىل النظرية، ولكن يف البحوث التفسريية �ٔو 
هذا وميكن ٔ�ن تعدل أ?س�ئä البحثية وأ?شاكل . الفهمية ال ينظر ٕاىل النظرية مس�بقا
ٕاجراء ا¨راسة، وهو ٔ�مر ال يمت يف البحوث الوضعية الس�ب��ة ٔ�و العالق�ة ف� بعد ٔ�ثناء 

)Bhattacherjee, 2012 .(  

 Theoreticalهنا يقوم الباحث بعملية املعاينة النظرية  :اخzيار موقع احلا3: رابعا
sampling يار تبعا ٔ�و . من ٔ�#ل حتديد مواقع دراسة ²التهzخw وتعمتد هذه املعاينة �ىل

ل�ست ٕاحصائية، مÔل ðكرار ²االت سابقة، تطوëر نظر'ت ، ريةاع�دا �ىل اعتبارات نظ
 .ٔ�و مناذج مÔالية معينة Theoretical categoriesمكو¢ت نظرية ٔ�و لتمكä ، سابقة

�اسب مع طبيعة ٔ�س�ئä البحث، ويقلل من uيار املواقع ا¨راس�ية يzوجيب الت�ٔكد من ٔ�ن اخ
قدر إالماكن من التباëن يف املتغريات التباëن اخلار, الراجع حملددات µارج�ة، وëرفع 

فعىل س��ل املثال ٕاذا ٔ�راد الباحث اكuشاف الك�ف�ة اليت . التابعة ذات wه�م يف ا¨راسة
تتفوق فهيا مÙش�ٓت معينة يف جمال wبتاكر عن مÙش�ٓت ٔ�خرى فعليه ٔ�ن خيتار مÙش�ٓت 

�ٔثري نوع الصنا�ة ٔ�و ذات ٔ�جحام مuشاهبة داµل نفس الصنا�ة ٔ�و الÙشاط من ٔ�#ل تقليل ت
جحم املÙش�ٔة مث خيتار مÙش�ٓت ٔ�كرث ابتاكرا مع مÙش�ٓت قليw äبتاكر من ٔ�#ل ز'دة التباëن 

وëراعى ٔ�ن يمت التواصل مع خشص تنف�ذي يف احلاالت ا�تارة . ة�ٔ يف مس�توى ابتاكر املÙش
مع هذا  ¨يه السلطة اليت متك�ه من املوافقة �ىل ا¨راسة ٔ�و مع خشص ميك�ه التواصل

الشخص التنف�ذي وذ� بدال من س�بل التواصل املعمتدة �ىل املاكملات التليفونية �ٔو 
ويقوم الباحث يف هذه احملاد»ت بوصف طبيعة . التواصل ´لربيد مع احلا3 املراد اخzيارها

وهدف ا¨راسة واملاكسب احملمتä {ل,ا3 و¹يف�ة اس�تعامل البيا¢ت اليت سوف جتمع 
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عاونني يف ٕاجراء ا¨راسة وأ?ش�اص املراد مقابلهتم يف لقاءات املقابä وأ?ش�اص امل
كام . وmري ذ� من ٕا#ا´ت �ىل الuساؤالت احملمتä من #انب هذا التنف�ذي الشخصية

جيب �ىل الباحث ٔ�ن يؤكد �ىل رسية وخصوصية و�دم إال�الن عن املÙشاة وأ?ش�اص 
  .املبحوثني

كن ٔ�ن خيتار الباحث املبحوثني �ىل مس�تو'ت م�ظمية مي :اخzيار املبحوثني: µامسا
ٔ�قسام خمتلفة ٔ�و وظائف خمتلفة مجلع و�ات نظر مzباينة حول الظاهرة موضع  خمتلفة ٔ�و
وجيب اخzيار املبحوثني املهمتني واملنخرطني يف الظاهرة املدروسة والراغبني . ا¨راسة

  .والقادرëن �ىل ٕا#ابة اس�ئä املقابä الشخصية

èسا�د ا¨راسة wس�تطالعية يف اخzبار وتنق�ة : ٕاجراء دراسة اس�تطالعية: اسادس
وا²د او اكرث من جوانب ا¨راسة اrهنائية مÔل تصمميها، ٔ�و wجراءات امليدانية، �ٔو 

وترتاوح املعلومات املتحصل �لهيا من ا¨راسة . ٔ�دوات مجع بيا¢هتا، ٔ�و خطط حتليلها
لوجس�uة مÔل معرفة الوقت الالزم لتغطية ٕاجراءات wس�تطالعية ما بني القضا' ا{

وجيب ٕاخطار . حمددة، ٕاىل قضا' ٔ�كرث موضوعية مÔل تعديل ٔ�و تنق�ة أ?س�ئä البحثية
املبحوثني ب�ٔن هذه دراسة اس�تطالعية ٔ?هنم س�يكونون تواقني {لمشاركة ٔ?هنم سوف 

فعىل س��ل املثال قد . م�سعدون بتعديل ا¨راسة ´لطريقة اليت ðكون ٔ�كرث حتق�قا حلا#اهت
ëرغب املبحوثون يف رؤية خشص µار, ëكون مرتبطا ٔ�و مؤ�را يف قضا' �مة ´لÙس�بة 

�هتاء الباحث ف�دمه ي وقد ëرغبون ٔ�ح�ا¢ ٔ�ن . هلمw س�تطالعية بعدw اجئ هذه ا¨راسةzÙب
  .مهنا

دة ٔ?ي يشء رمقا البيا¢ت يه املشاهدات املفر  ما يه البيا¢ت؟ :جتميع البيا¢ت :سابعا
اكن ٔ�م لكمة ٔ�م صورة ٔ�م ش�lا ماد'، مÔل الهرم ا?ٔكرب ٔ�و ارتفا�ه ٔ�و وزن احلجر املبين 
م�ه، ٔ�ما املعلومات فه�ي تطوëر معنوي {لبيا¢ت مÔل كتاب عن الهرم ا?ٔكرب، ٔ�ما املعرفة 

ٔ�و تقرëر فه�ي تطوëر ٔ��ىل {لمعلومات مÔل تقرëر �رشح الطريقة املثىل لصعود الهرم ا?ٔكرب، 
ومن مث يتضح ٔ�ن البيا¢ت يه . �رشح الهرم ا?ٔكرب مضن أ?�اج�ب الس�بعة يف العامل

  .الو²دات أ?دىن وأ?صغر لعنارص مس�ä ¢جتة عن املشاهدة واخلربة والتجربة
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و´لرمغ من ٔ�ن البيا¢ت µارج�ة ´لÙس�بة {لباحث ٕاال ٔ�هنا يف الواقع ل�ست µارج�ة متاما، 
وهذا يوحض مرة ٔ�خرى . مجع البيا¢ت من ٕاخراج وèشك�ل الباحث ح�ث ٔ�هنا ðكون يف

ٕان ما �س�� الباحث يف جتميع البيا¢ت هو ن��uة . ٔ�مهية الباحث يف البحوث النوعية
  .تفكريه اخلاص واملعىن اøي حيم� هو لهذه البيا¢ت

مرجعا و´لÙس�بة مجلع البيا¢ت ف�فضل èسجيل املقابä الشخصية ٕالكرتونيا ليك ðكون 
و�ىل الباحث، حىت ولو اكنت املقابä الشخصية . {لمس�تق�ل ولكن بعد موافقة املبحوثني

مس�ä، ٔ�ن يقوم بuسجيل مدو¢ت �س�ل هبا تعليقات املبحوث وانتقاداته واس�ت�ا´ته 
وبعد اك�ل لك . الشلكية مÔل لغة اجلسد وwنطبا�ات الشخصية حول املقابä الشخصية

 ُè جيب ٔ�ن äد نيص {لت,ليلمقاب�uب�ٔمكلها حرف�ًا يف مس äل املقاب Ðس�.  

يعترب تعدد مصادر البيا¢ت من ٔ�مه ممزيات حبوث دراسة احلا3، ح�ث  :قا�دة البيا¢ت
 ;Data credibility )PaKon, 1990ٔ�هنا اسرتاتيجية تدمع وحتسن من صدق البيا¢ت 

Yin, 2003 .(«شمل الوè شمل هذه املصادر من بني ماèئق، الس�الت أ?رش�يف�ة، و
، املالحظة املبارشة، واملالحظة ٔ�و التحف املقابالت الشخصية، املصنو�ات املادية

كام ميكن ٔ�يضا {لباحث ٔ�ن جيمع بيا¢ت مكية و�س�تدµلها يف دراس�ته النوعية . ´ملشاركة
ملصادر هذا وجتمع البيا¢ت من ا. وهذا ملام ي�رس من حتق�ق الفهم اللكي {لظاهرة املدروسة

ويؤدي هذا . املتعددة وتدمج يف معلية الت,ليل ول�س جمرد دراسة لك مهنا �ىل انفراد
و´لرمغ من #اذبية مجع البيا¢ت من مصادر . ا¨مج وذ� التاكمل ٕاىل ز'دة قوة النتاجئ

مzعددة ٕاال ٔ�نه �ىل الباحث ٔ�ن حيذر من ال�دي فهيا وٕاال س�يصعب �ليه ٕادارة هذه 
wرامج الت,ليل النوعي {لبيا¢ت . س�تفادة مهناالبيا¢ت وº سا�دèوComputer Aided 

Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS)  يف توفري صناديق
"Bins "شاء هذه الصناديق فٕان هذه الربامج ت�رس . تنظم فهيا البيا¢تÏو´ٕالضافة ٕاىل ٕا

مجع البيا¢ت، وختزëن البيا¢ت  من ðرمزي تفاصيل املصدر البيا¢يت، وèس�ل �رخي ووقت
  ).Wickham and Woods, 2005(والبحث فهيا 

يه أ?داة الرئ�س�ية مجلع البيا¢ت ف�جب ٔ�ن يصمم " املقابä الشخصية"وح�ث ٔ�ن 
äالشخصية لتوج�ه معلية املقاب äروتو¹ول املقابº . متثل ذ� بصورة ٔ�ساس�ية يف قامئة منëو
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 äو²ة ٔ�و املقفzاملف äليط مهنامأ?س�ئµ و�دم تغيري . ٔ�و äلزتام بربوتو¹ول املقابw وجيب
ومع ذ� فميكن ٔ�ن . أ?س�ئä ٔ�و ðرت�هبا ٔ�و ختطى ٔ�س�ئä معينة ٔ�ثناء املقابä الشخصية

�سمح ببعض wحنرافات من ٔ�#ل التعمق ٔ�كرث يف تعليقات املبحوثني اليت قد ðكون 
حيافظ الباحث �ىل له�ة حمايدة حىت وجيب ٔ�ن . ش�يقة ٔ�و �مة ٔ�و قد ðكون mري واحضة

  .ال يقود املبحوثني ٕاىل اجتاه معني مÔل ٕاظهار املوافقة ٔ�و الرفض ٕال#ا´ت معينة

)  Yin, 2011(وهناك ٔ�ربعة ٔ�نواع وطرق حبثية لتجميع بيا¢ت البحوث النوعية ذ¹رها ëن 
  :يف اجلدول التايل

  يةٔ�نواع وطرق مجع البيا¢ت يف البحوث النوع .  ٨#دول  

طريقة مجع 
  البيا¢ت

  ٔ�مäÔ حمددة من البيا¢ت  مناذج توضيحية {لبيا¢ت

  )القولية واجلسدية(ا{لغة   املقابä واحملادثة
تفسري ٕاÏسان �ٓخر لسلوك ما ٔ�و 

  ¹øر'ت معينة

  املشاهدة
ٕاشارات ٔ�و ٕامياءات الناس، 

التفا�الت wج�عية، 
  .املناظر والب�lة الطبيعية

 Ùس�يق بني الناس، مقدار وطبيعة الت
  .والرتت��ات املاكنية

 وحفص مجع
  البيا¢ت

حمتو'ت الو»ئق الشخصية، 
املواد املطبو�ة، الرسومات، 

الس�الت أ?رش�يف�ة، 
  .والتحف

 والتوارخي، العناوëن، والنصوص
 املكzوبة واللكامت الزمين، والuسلسل
 جسالت يف وإالدµاالت أ?خرى،

  .احملفوظات

  أ?²اس�س  املشاعر
º ،رودة ٔ�و دفء املاكن، مفهوم الوقت

فهم وتقدëر ٕاحساسان الناس ´لرا²ة 
  .ٔ�و التعب

  ).Yin, 2011: 131: (املصدر
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  طرق مجع البيا¢ت

يف  الطرق wساس�ية مجلع البيا¢تتعترب املقابä الشخصية من  :املقابä واحملادثة .١
äروتو¹ول املقابº االت  دراسات البحوث النوعية، ومن مث ف�عتربÉالشخصية ²�ٔد ٔ�مه ا

الهامة يف تصممي البحوث النوعية، ح�ث توفر املقابä الشخصية قدرا ¹بريا مzعمقا من 
  . Turner, 2010)(املعلومات املتعلقة ´ملبحوثني ´لÙس�بة لو�ة نظرمه يف موضوع حمدد 

واع وتعترب املقابä من ²�ٔد ٔ�مه وسائل البحث العلمي، و اليت èس�ت�دم يف بعض ٔ�ن
أ?حباث العلمية الهامة، فه�ي تؤدي دورا ح�و' يف مجع املعلومات واحلقائق الالزمة يف 

  .ٕاجناز البحث العلمي املطلوب

وهناك ثالثة ٔ�شاكل لتصممي املقابä الشخصية وذ� من ٔ�#ل التوصل ٕاىل بيا¢ت غنية 
 ,.Gall, et.al(يلخص جول و�ٓخرون ). Creswell, 2007(�رية يف البحوث النوعية 

 Informalاملقابä ´تباع احملادثة mري الرمسية : هذه أ?شاكل ف� ييل )2003
conversational interviewäتباع دليل �ام  ، املقاب´General interview 

guide approach و²ةzالق�اس�ية املف äريا املقابµ�ٔو ،Standardized open-ended 
interview.  

تعمتد هذه الطريقة لكية �ىل التوليد التلقايئ  :ثة mري الرمسيةاملقابä ´تباع احملاد .٠١

. لٔ�س�ئä من µالل ²ديث تفا�يل تلقايئ، ويه ما حتدث �ادة ٔ�ثناء املالحظة ´ملشاركة
وال يقوم الباحث يف هذه الطريقة õسؤال ٔ�س�ئä حمددة مس�بقا، ولكن يعمتد �ىل التفا�ل 

 äمع املبحوثني ليو#ه معلية املقاب)McNamara, 2017.( 
من السابقة، ولكن ال زال  اهذه املقابä ٔ�كرث بناءً  :املقابä ´تباع دليل �ام  .٠٢

ويuسم هذا النوع من املقابGall, et.al., 2003 .( ä(هناك قدر ¹بري من املرونة يف بناهئا 
وذ� ٔ?ن الباحث ميكن ٔ�ن يبدل ٔ�و يغري الطريقة  ،ب�ٔن أ?س�ئä فهيا ل�ست مuسقة متاما

ومن مث فٕان املبحوثني قد ال جييبوا �ىل أ?س�ئä بطريقة »بتة اع�دا . ليت يضع هبا السؤالا
 äىل الطريقة اليت يوضع هبا السؤال ٔ�و أ?س�ئ�)McNamara, 2017.( 

هذا النوع من املقابä الشخصية يuسم بقوة البناء  :املقابä الق�اس�ية املفzو²ة .٠٣
äة أ?س�ئmس�بة لصياÙر فهيا، ولكن  فهنا يمت. ´لëدون حتو äسؤال املبحوثني بنفس أ?س�ئ
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�سمح انفzاح أ?س�ئä و  ).Gall, et.al., 2003(تصاغ أ?س�ئä حبيث ðكون مفzو²ة 
دالء التفاصيل املرغوبة يف ٕا#ا´هتم ٕ́ كام �سمح {لباحÔني بتوج�ه ٔ�س�ئä حتقق�ة . {لمبحوثني 

 ا?ٔكرثëكون هذه النوع من املقابä هو وmالبا ما . كنوع من املتابعة والت�ٔكد من النتاجئ
  .تفضيال بني الباحÔني

يعرتف ب�ٔن املقابä الشخصية ميكن ٔ�ن ) Yin, 2011: 132-133(و´لرمغ من ٔ�ن ëن 
املقابالت املب�Ùة : ت�µٔذ ٔ�شاكال كثرية ٕاال ٔ�هنا مجيعا ميكن ٔ�ن تندرح حتت نو�ني ٔ�ساس�يني

  .Qualitative interviewsت النوعية واملقابال Structured interviews) املق�دة(

مقرت²ات عند اجراء املقابä الشخصية من ح�ث  )McNamara, 2017(ويقدم ماكkرا 
اخzيار ماكن ال èشو�ش ف�ه، ورشح الغرض من املقابä، والت�¹ٔيد �ىل رسية املعلومات، 

ف�ة وتوضيح شلك املقابä، وحتديد وقت املقابä {لمبحوث، وسؤال املبحوث عن ¹ي 
االتصال به »نية ٕاذا لزم أ?مر، وإال#ابة �ىل èساؤالهتم، و�دم wع�د �ىل اøا¹رة 

äسجيل إال#ا´ت عن أ?س�ئuل.  

) McNamara, 2017(نفس الباحث  ونظرا ٔ?مهية املقابä يف البحوث النوعية يذ¹ر
µ�ٔذ الت�ٔكد من : بعض التوصيات املمتازة عند ٕاجراء املقابä الشخصية ðمتثل يف

من µالل املس�ل ٔ�و الuسجيل الكzايب، توج�ه سؤال وا²د فقط تلو  امللحوظات سواءً 
ا?ٓخر، الظهور مبظهر الشخص mري املت,زي ٔ�و املتعاطف مع اجتاه ٔ�و ٕا#ابة معينة، èشجيع 
اس�ت�ابة املبحوث من µالل ٕامياءة ´لرٔ�س لك وهä، وتوحض مواقف wنتقال من موضوع 

ا نتلكم عن كذا وا?ٓن دعنا نzÙقل ٕاىل موضوع كذا، التحمك يف سري ٕاىل �ٓخر، مÔل قول كن
  .املقابä حبيث ال حتيد ٕاىل موضو�ات ٔ�خرى قد ينخرط فهيا املبحوث

{لمقابä لت,ديد  �Pilot testٔن جيرى اخzبار جترييب ) Kvale, 2007( ف�ل هذا ويقرتح
w جراء ٔ�خطاهئا ؤ�و#ه قصورها ونقاط ضعفها أ?خرى، كام �سمح هذا ٕ́ خzبار 

وجيب ٔ�ن جيرى هذا wخzبار . املراجعات الرضورية {لمقابä ق�ل اس�ت�دا�ا مع املبحوثني
  .مع مشاركني هلم نفس اه�مات املبحوثني املس�هتدفني ´¨راسة

يعترب النوع أ?ول اøي ذ¹ره جول و�ٓخرون  Indepth interview :املقابä املتعمقة. ٢
)Gall, et.al., 2003 ( املتعمقة،  نو�أ��اله äيه اليت تعترب ومما هو معروف ´ملقاب
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التصممي املفضل ¨ي الباحÔني النوعيني ٔ?نه يتوافق مع م�ظورمه إالõس�متولو, املعمتد �ىل 
وهذا ملام �س�تلزم التفصيل الÙس�يب . µلق املعاين ~عملية مشار¹ية بني الباحث واملبحوث

وف� ييل بعض wعتبارات اليت ميكن . ä املتعمقةيف عرض مفهوم وتق�ية ٕاجراء املقاب
  :{لباحÔني يف البحوث النوعية النظر ٕاrهيا

يفضل ٔ�ن يبدٔ� الباحث بتوج�ه أ?س�ئä ال�س�يطة {لمبحوث، كام جيب �ىل الباحث   .�ٔ  
 äٔ�ن يوحض {لمبحوث طبيعة ما يقوم به من معل ٕاىل #انب الغرض من هذه املقاب

�ست مو�ة من ٔ�ي �ة ؤ�هنا لغرض البحث العلمي والت�¹ٔيد �ىل ٔ�ن املقابä ل 
والتطوëر والتمنية وذ� لكسب ثقة املبحوث وèشجيعه �ىل ٕافضاء املعلومات بغزارة 

  .وحامس

جيب ٔ�ن ينظر الباحÔون املبتدئون ٕاىل املقابä املتعمقة �ىل ٔ�هنا حوار بني الباحث   .ب 
يفرتض ٔ�ن هيمين الباحث  املبحوث، وال ëكهناواملبحوث لغرض اكuشاف املعاين اليت 

´ل-م مع املبحوث، ح�ث جيب ٔ�ن ëكون م�صتا مس�تعلام ٔ�كرث من ¹ونه صاحب 
 .رٔ�ي ٔ�و مفهوم مس�بق

ال يعىن ٔ�ن ëكون الباحث م�صتا ٔ�كرث من ¹ونه مz,د» ٔ�ن ميتنع عن املشاركة يف   .ج 
احلوار ب��ه وبني املبحوث، ٕاذ جيب �ىل الباحث ٔ�ن يظهر اه�ما واندما#ا يف 

حلديث من µالل إالشارات اجلسدية مÔل إالمياءات ولغة الت�ٔمني �ىل احلديث ا
ؤ�ح�ا¢ يصدر . وٕاشارات اجلسد والعني لتحق�ق أ?لفة والثقة بني الباحث واملبحوث

املبحوث ٕاحياءة معينة، وهنا يفضل ٔ�ن يÙهتز الباحث هذه الفرصة، و�س�ٔل عن 
امة يف الوقت اøي يبدي ف�ه املقصود بتþ إالحياءة، ح�ث ëكuشف معلومات ه

äراء املقاب�ري �ىل ٕاµ?ٔاه�مه ´ملبحوث مما �شجع ا. 

جيب ٔ�ن ëراعي الباحث احلصول �ىل ٔ�كرب قدر ممكن من املعلومات من املبحوث يف   .د 
. املقابä املتعمقة، واليت س�ت�زتل بعد ذ� يف مرä² الت,ليل وwس�uطان والت�ٔويل

ومن وسائل حتق�ق ذ�، جل�ٔ الباحÔون . ناء النظريةو�سا�د ذ� بصورة µاصة يف ب 
 Grand tourٔ�س�ئä اجلو3 الكربى "النوعيون ٕاىل بدء املقابä مبا ٔ�طلقوا �ليه 
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questions) "Spradley, 1979: 86-88 .( اول سؤال اجلو3 الكربى موضو�ا�uوي
 .لباحثعريض دون الت�ٔثري �ىل احملادثة من µالل عرض موضوع حمدد قد هيمت به ا

جيب �ىل الباحث ٔ�ن خيتار املبحوثني اëøن سuمت معهم املقابä املتعمقة حبيث ëكونوا   .ه 
كام . �رية حو�ٔ�حصاب معلومات قادرëن �ىل ٕاعطاء معلومات عن موضوع ا¨راسة و 

ëراعى ٔ�ن خيتار من املبحوثني من ëرغب يف التعبري عن قصص وحاك'ت ëرغب هو 
ق العمق والرثاء يف املعلومات والبيا¢ت املتحصل �لهيا يف التعبري عهنا، وذ� لتحق�

äمن املقاب. 

ëراعى ٔ�ن èس�تغرق املقابä من سا�ة ٕاىل ساعتني يف ماكن وزمان �سم,ان {لباحث   .و 
و´لطبع لو زادت املقابä . لرتكزي ف�ه والتفرغ {ل,ديث طوال تþ املدة´واملبحوث 

 .عن ساعتني فال رضر يف ذ�

لباحث ´ملقابä املتعمقة ملبحوث ٔ�و اثنني مث يتو#ه بعد ذ� لتنف�ذ ميكن ٔ�ن يبدٔ� ا  .ز 
 املتعمقة، مث يعود ٕالكامل املقابä )م�حوثني ٣ -٢(مقابä مق�نة مع �دد من املبحوثني 

مع �دد قليل ٔ�يضا من املبحوثني مث يعود ٕاىل املقابä املق�نة مع �دد قليل ٔ�يضا، مث 
حبيث يÙهت�ي حبثه بعدد س�تة ²االت من املقابä املتعمقة  يعود ٕالكامل املقابä املتعمقة

²ا3 �ىل أ?قل من املقابä املق�نة، فهنا يتوفر {لباحث نو�ني من  ٥٠وحوايل 
البيا¢ت ميكن من µالهلام ا¨مج بني البحث النوعي والبحث المكي، ومن مث فزتداد 

ا¨راسات النوعية  ðمتزييت فرص التحقق إالم�رييقي من أ?طر النظرية ٔ�و املفهوم�ة ال
و�سا�د هذا . وهنا ميكن املقارنة بني املبحوثني وèسهل معلية التعممي. يف بناهئا

أ?سلوب املقرتح �ىل حتق�ق أ?هداف اليت �ادة ما èسعى ٕاrهيا املقابw äس�تطالعية 
وبصورة مس�مترة �ىل مدار البحث، ذ� ٔ�ن الباحث ëمتكن من اكuشاف وضوح 

بä، وٕاضافة املوضو�ات املرتبطة البازmة، والربط وا¨مج بني املفاهمي دليل املقا
 .واملعاين

ëراعى عند وضع دليل م�ديئ {لمقابä املتعمقة ٔ�ن حيدد الباحث جماالت �امة يتضمهنا   .ح 
ويعترب الباحث لك جمال مسارا معينا ´ملقابä . حبثه مث يضع أ?س�ئä اخلاصة هبا
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يتضمن يف ºروتو¹ول املقابä أ?س�ئä اليت تندرج حتت لك و�ىل الباحث ٔ�ن . املتعمقة
 .جمال

وميكن ٔ�ن جترى املقابä بطريقة mري م�ارشة ٔ�ي دون موا�ة مع املبحوثني، وذ� من   .ط 
وقد يل��ٔ الباحÔون ٕاىل هذا أ?سلوب نظرا لضيق الوقت . µالل إالمييل ٔ�و التليفون

ث تفzقد روح املقابä يف ا¨راسات ٔ�و املوارد، ولكن ðلكفة هذا µwزتال ¹برية ح�
النوعية ويه wندماج والتفا�ل والتطور التلقايئ {ل,ديث واøي يzÙج عن املوا�ة 

و�ø ف�جب ٔ�ن ëكون اخzيار املقابä املتعمقة mري الشخصية �ٓخر . الشخصية
 .اخليارات املمك�ة

يت�ٔمل الباحث نفسه  ومن وسائل حتق�ق املوضوعية واحليادية يف املقابä املتعمقة �ٔن  .ي 
يف ذاته وحتزياته، ذ� ٔ?ن هذه الت,زيات واملفاهمي املس�بقة جزء طبيعي من خشصية 

ولكن وعي الباحث هبذه الت,زيات وحماو3 . ٔ�ي ٕاÏسان مبا يف ذ� ٔ��ر الباحÔني
التحمك فهيا �ىل أ?قل �ٔثناء ٕاجراء املقابä املتعمقة �سا�د كثريا يف حتق�ق املوضوعية 

 .صل ٕاىل صدق البيا¢ت واملعلومات اليت ðرد من املبحوثنيوالتو 

ومن وسائل حتق�ق املوضوعية �ٔيضا جتنب ٔ�نواع معينة من املقابä اليت تؤ�ر بطريقة   .ك 
�ذمه، م سلبية �ىل املبحوثني مÔل ٕاجراء مقابä مع املرؤوسني، ٔ�و مقابä املدرسني لتال

يف كتاب اكمل ) Seidman, 2006(هذا ما ذ¹ره س�يدمان . ٔ�و املقابä مع أ?قارب
وهو ينصح ". دليل {لباحÔني يف التعلمي والعلوم wج�عية: املقابä ¹بحث نوعي"عن 

ف�ه الباحÔني ٔ�يضا ٔ�ن جيعلوا العالقة ب�هنم وبني املبحوثني يف املقابä الشخصية �القة 
 تuسم خبصائص �القات الصداقة ولكن دون صداقة، ؤ�ن ëكون الباحث مس�تجيبا

 .ولكن مع احلفاظ �ىل اس�تقاللية املبحوث ليقول لك ما ëريد

. ðرتبط كفاءة معلية املقابä وتت�ٔ�ر مبدى الuشابه ٔ�و wخzالف بني الباحث واملبحوث  .ل 
فٕاذا اكن . ويبدو هذا أ?مر واحضا يف اÉمتعات الريف�ة ٔ�و بني امجلا�ات العرق�ة اخلاصة

والبدوية بصفة µاصة ف�س�تحسن كثريا ٔ�ن تقوم  املبحوثون Ïساًء يف اÉمتعات الريف�ة
جراء املقابä املتعمقة بعد تدرëهبا بطبيعة احلال ٕ́ يؤدي ذ� ٕاىل احلصول �ىل . امرٔ�ة 

فعىل س��ل املثال . ٔ�لفة وتوافق بني الباحث واملبحوث واحلصول �ىل بيا¢ت �رية
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وث املقابä، ٔ�نه ٕاهنا يف الغالب حلق�قة مؤكدة يف حب) "Warren, 1988(يقول وارëن 
يف معظم املواقف ëكون الÙساء ٔ�كرث قدرة �ىل الوصول ٕاىل ٔ�لفة ٔ��ىل مع املبحوثني 

" كام يuسمن مبهارات تواصلية ٔ��ىل من الر#ال) الهادئة(نظرا لطبيعهتم mري املهددة 
)ibid.: 44 .(نëروكتور و ٕا'ن´دف�/  كام قام لك من مورº)Padfield and 

Procter, 1996: 355-366(  ح�ث äبدراسة عن ت�ٔثري النوع �ىل معلية املقاب
مقابä ب�هنام وتبني من نتاجئ ا¨راسة  ٣٥) أ?ول امرٔ�ة والثاين ر#ل(اقuسم الباحÔان 

ٔ�نه مل ëكن هناك فروق معنوية يف أ?س�ئä احملددة يف املقابä، ولكن اكنت هناك 
�راء إالضافات هذه �الية يف فروق معنوية يف ٕاضافات املبحوثني ح�ث اكنت Ïس�بة 

مقابالت الباحÔة عن تþ اخلاصة مبقابالت الباحث وµاصة ف� يتعلق ´ٔ?مور 
 .احلساسة اكٕال�اض واجلÙس وما شابه ذ�

نظرا ٔ?ن املقابä املتعمقة حتاول �ٔن ðرصد طبيعة واجتاهات الظروف الس�ياق�ة احمليطة   .م 
طويè äس�تغرق وقzا طويال حىت �ٔن بعض ´ملبحوث ف�جب ٔ�ن ðكون املقابä املتعمقة 

يقرتحون ٔ�ن ) Yin, 2011: 135 and Seidman, 2006: 16-19(الباحÔني 
فعىل س��ل املثال، ميكن ٔ�ن . جترى املقابä يف سلسä من ا{لقاءات لنفس املبحوث

دق�قة �ىل مدار �دة ٔ�'م وقد  ٩٠جترى املقابä �ىل مدار ثالثة لقاءات لك لقاء 
ميكن ٔ�ن خيتص ا{لقاء أ?ول س�ياق µربة املبحوث من µالل . ٔ�سابيعðكون �دة 

اخلربة  ب�Ùان�ىل  ´لرتكزيتغطية ظروفه ٔ�و µلف�ته الشخصية، وخيتص ا{لقاء الثاين 
اخلاصة به واملتعلقة مبوضوع ا¨راسة، وµ�ٔريا ميكن ٔ�ن خيتص ا{لقاء أ?µري 

 .وضوع ا¨راسةمبه ´س�ت�الص ورصد املعاين ¨ي املبحوث واملتعلقة خبربت

µ�ٔريا جيب ٔ�ن يتذ¹ر الباحث ٔ�نه ش�ٔنه ش�ٔن ٔ�سلوب مجع البيا¢ت يف البحوث   .ن 
وحيدث مÔل هذا الت,ليل . النوعية، جيب ٔ�ن يزتامن حتليل البيا¢ت مع مجع البيا¢ت

يف قرار الباحث مÔال مىت �سعى {لمزيد من رصد التفاصيل، ومىت يقرر تغيري 
لك هذه . ¹ول املقابä أ?ول ليتضمن اكuشافات #ديدةاملوضوع، و¹يف يعدل ºروتو

عبارة عن اخzيارات حتليلية جيب ٔ�ن يؤدهيا الباحث بطريقة سلسä ال يفا#�ٔ هبا 
 .املبحوث ٔ�و يفقد سلسä ٔ�فاكره ٔ�ثناء احلديث
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هناك ملحوظة µ�ٔرية ال يت,دث عهنا الباحÔون، ويه يف تقدëر املؤلف احلايل، من   .س 
ويه هيئة الباحث ورو²ه الشخصية، وا{�ان حيددان طريقة بدء  أ?مهية مباكن، ٔ�ال

جيب ٔ�ن ëكون الباحث قدر ٕاماكنه مق�وال حمبو´ ¨ي . املقابä املتعمقة وٕاهناهئا
املبحوث �لام ب�ٔن هذا ٔ�مر قد حتدده خشصية الباحث نفسها وثقافzه وµلف�ته 

ية هذه النقطة فٕانه ولكن �ىل العموم ٕاذا اكن الباحث �ىل وعي ب�ٔمه . wج�عية
س�يحقق ٔ�كرب قدر ممكن مهنا، µاصة ؤ�نه ëكرر ا{لقاءات مع نفس الباحث وقد حيتاج 

 .ٕاىل الرجوع ٕاليه يف املس�تق�ل لالس�تعالم عن ٔ�مر �م ¢شئ

 تقدر الاملالحظة طريقة املشاهدة ٔ�و ميكن ٔ�ن ðكون   Observing: املشاهدة .٣
 قد مبا ٕادراكه يمت الحبواسه اخلاصة  هحث بعيونه ويتصورëراه البا ما ٔ?ن البيا¢ت مجلع ºمثن

�دات بعض مؤلف ëراه قد ما ٔ�و ،عنه) ٔ�بلغهم قد ٔ�و( ٔ�بلغوه قد ا?ٓخرون ëكونuاملس .
املهمة  أ?ولية البيا¢ت ٔ�شاكل من ش-ويف هذا الس�ياق ðكون مالحظات الباحث 

   .#دا

عىن مشاهدة ٔ�مناط معينة من وميكن ٔ�ن جترى املشاهدة بطريقة م�تظمة èسلسلية، مب
السلوك لعديد من احلاالت وميكن ðرقمي هذا أ?مناط تدرج�ا ٔ�و رمقيا ومن مث ميكن اس�تعامل 
هذه البيا¢ت مبهنج مكي ٕاحصايئ، وهنا يتجسد مÔال �ٓخر {لتاكمل بني البحوث المكية 

̈ٔن تقارن . والبحوث المكية هذه أ?مناط وقد جترى املالحظة حىت يف صورة ش�به جتري��ة 
 þال ح�ث تقارن تÔني مµر معني اكلتد�غري مؤzشاهبتيني ف� �دا مuبني مجموعتني م

  .أ?مناط بني املدخ�ني وmري املدخ�ني

فعادة . و�ادة ما ðكون املشاهدة يف البحوث النوعية مس�مترة يف ٔ�مك�ة خمتلفة ؤ�زم�ة خمتلفة
لك اجلوانب اخلاصة مبوضوع ما ال يو#د ماكن وا²د وزمن وا²د ميكن ٔ�ن �س�توعب 

و�ø مفن املهارات الالزمة ¨ي الباحث، وهذا يذ¹ر¢ مرة ٔ�خرى ب�ٔمهية دور . ا¨راسة
الباحث يف ا¨راسات النوعية، ٔ�ن حيدد ٔ�ما¹ن مzعددة ؤ�زم�ة مzعددة قد ðكون ٔ�'ما بل 

ٔ�ن �س�ل  ومن مث ف�س�تحسن دامئا. املشاهدة اؤ�سابيع وحىت رمبا موامس معينة تتكرر فهي
الباحث ما �شاهده يف يوم معني ويف ماكن معني حىت ëكون حتلي� {لبيا¢ت ف� بعد mري 

  .مz,زي وحمدد õس�ياق معني
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ولكن ماذا �شاهد الباحث يف هذه الس�ياقات املتعددة؟ تتعلق إال#ابة مبوضوع ا¨راسة 
 مبا فهيا من ولكن هناك جوانب معينة ميكن ٔ�ن تتضمن خصائص املبحوثني. بطبيعة احلال

زي وٕامياءات وسلو¹يات mري �م�ة مÔل التفا�ل بني الناس، ٔ�و أ?فعال احلادثة سواء 
 جزء يغطي. ف�ه من مؤ�رات برصية ومسعيةاكنت ٔ�فعاال õرشية ٔ�و �ٓلية، واحمليط الطبيعي مبا 

 واليت ،) Props" )Murphey, 1980 ا¨�امئ" èسميته ميكن ما أ?µرية الفlة من
 وأ?ش�ياء الكzب ٔ�رفف �ىل والكzب وا{لو²ات وامللصقاتعلقات احلائطية امل èشمل

 ٔ�د3 ا¨�امئ تقدم ٔ�ن ميكنو . الشخص ذ� م�ظمة ٔ�و معني õشخص املرتبطة أ?خرى
 ðكون ٔ�ن ميكنو  مؤسسة ٔ�و لفرد معىن ذات ðكون قد اليت السابقة أ?²داث حول

  .نوعية مقابä بدء يف انطالق نقطة مبثابة ا¨�امئ

، ويه الت�ٔثري والت�ٔ�ر املتبادل بني الباحث واملبحوث Reflexivityٕان قضية wنعاكس�ية 
تؤ�ر �ىل ح�ادية السلوك سواًء من #انب الباحث ٔ�و من  ن��uة ملشهد املالحظة قد

 يف التعليق بعض وèس�تحق م�ه مفر ال ٔ�مر wنعاكس�ية هذه مÔل ٕان .#انب املبحوث
ا{لجوء ٕاىل  عن طريقكن التدنية من ²دوث wنعاكس�ية ومي. التقرëر اrهنايئ {/راسة

 الزوا' ال�رشي، {لÙشاط اجلسدية ا?ٓ»ر مÔل السابقة ال�رشية أ?Ïشطة بعضاكuشاف 
 ٔ��دها اليت والuسجيالت الصور وكذ� �ٓخر، خشص قرٔ�ه كتاب يف {لصف,ات املنعطفة
 mري التدابري �سمى ما مصدر لكها اعتبارها ميكنو . اليوم�ة ح�اهتم من ~جزء ا?ٓخرون

 تنطوي ٔ�هنا يه التدابري لهذه الرئ�س�ية القمية ٕان ).Webb et.al., 1966; 1981( املزجعة
 ناëø املبحوثني سلوك �ىل الت�ٔثري {لباحث ميكن ال ح�ث ،"مzفا�m äري" مواقف �ىل
 Unobtrusiveوèسمى هذه التدابري مبصطل,ات خمتلفة مÔل  .املادية ا?ٓ»ر وأ�نتج

measures  ٔ�وNonobtrusive measures  ٔ�وNonreactive measures.  

 ´ملفاهمي النوعيةهتمت ا¨راسة : اrمتعن وتثليث ا¨الئل يف املشاهدة مع مصادر �ٔخرى
 مع وتفا�الهتم وطقوسهم ٕاجراءاهتم مÔل لٔ�ش�اص، wج�عي ´لسلوك املتعلقة أ?وسع

 يف ëكن مل ٕان الفرصة، لنا تتاح حىت يلهاوèسج  مالحظات تدوëن ويلزم�ا هنا. ا?ٓخرëن
 ا?ٔكرث املفاهمي هذه لت,ديد الالحقة، املشاهدة ëكون يف وقت إالجراءات الت,ليلية وقت
مÔلام  ما نوع من اس�تzÙا#ات عن عبارةمشاهداتنا  من Ïس�متدها اليت املعاين ðكونو . ٔ�مهية

 ما ٔ�و ا?ٓخر، #انب من وا²د لشخص الرفض ميثل خشصني بني املعني التفا�ل اكن ٕاذا
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وميك�نا . ما م�ظمة يف �الية ماكنة ذا خشًصا تعكس املسؤول مكzب زµارف اكنت ٕاذا
 ٕالثبات املقابالت، بيا¢ت مÔل ٔ�خرى، بيا¢ت مجع µالل من wس�تدالالت هذهتدعمي 

 مجع من ٔ�ساس�ًيا جزًءا يعد اøي" التثليث" وهذا مÔال �ٓخر لــ. حتدهيا ٔ�و نااس�تzÙا#ات 
  .النوعية يا¢تالب 

�دات( الو»ئق جتميع" التجميع" يقصد بــ: جتميع وحفص البيا¢ت. ٤uوالتحف املس 
 ٔ�ثناء التجميع معليات معظم حتدث .ا¨راسة مبوضوع املتعلقة) أ?رش�يف�ة والس�الت

 ذ� يف مبا ٔ�خرى مصادر من ٔ�ش�ياء مجع ٔ�يًضا ميكن ولكن احلقل، يفالباحث  توا#د
 ëمتكن ال أ?ح�ان، بعض يفو. ٕالكرتونياً  القامئة واملصادر التارخيية فاتوأ?رش�ي املكzبات

 يف الوقت بعض قضاء يف رغبë قد احلاالت، هذه يف. معه يشء µ�ٔذالباحث من 
 البيا¢ت من مzنو�ة مجمو�ة ٕانتاج) حفصها ٔ�و( مجعها مت اليت ٔ?ش�ياءا من ٔ?ي كنميو . حفصها

 وwج�عية املادية الب�lة حول البيا¢ت ðكون ٔ�ن ميكنو  .البيانية والرسوم والرمقية ا{لفظية
 تzÙج ٔ�ن ٔ�يًضا ميكن ولكن ،)ؤ�عضائه قليف س�ياق احل املوجودة الصور املثال، س��ل �ىل(

 اÉردة املوضو�ات مÔل( م�ارش õشلك مالحظهتا ميكن ال ٔ�ش�ياء عن ºمثن تقدر ال بيا¢ت
�دات يف موحض هو كام املنظمة، وٕاجراءات س�ياسات¹ uكون هذه  ،)املسð وميكن ٔ�ن

 املعلومات من واملزيد ،)خشصني بني الرسائل تبادلمÔل ( ٕاÏسانية �القاتاملنت�ات 
 ذ�، ٕاىل ´ٕالضافة). �ةأ?رش�يف  س�التال  عهنا ~شفت اليت wجتاهات مÔل( التارخيية

 اÉالت لمÔ م�ارشة، املبحوثون يzÙجها اليت تþ مجعها مت اليت أ?ش�ياء èشمل ٔ�ن ميكن
 من �لهيا احلصول مت اليت املعلومات اس�ت�دا�ا ëمكل قد واليت الفوتوغراف�ة، والصور

   ).Murray, 2009: 118( املبحوثني مع املقابالت

 �ىل احلصول ٔ�وال،. ممثرة أ?ش�ياء اÉمعة هذه جعل �ىل ا�سا�د ٔ�ن ميكنوهناك ٔ�سلو´ن 
 ونطاق �دد مÔل مجعها، س�مت اليت أ?ش�ياء من نوع ٔ?ي الاكمä اÉمو�ة عن ٔ�ولية فكرة

 �ىل نتعرف بعد ذ�. إالحصائية البيا¢ت ٔ�رش�يف ونطاق جحم ٔ�و املتا²ة، الو»ئق
 اكن ٕاذا ما ددحن مث ،واس�تعادهتا أ?ش�ياء هذه ٕاىل الوصول يف وا�هانس�  اليت تالصعو´
 العينة اكنت ٕاذاف .ضمهنا س�تؤدي الغر  عينة اكنت ٕاذاأ?ش�ياء ب�ٔمكلها ٔ�م  مجع ٕاىل حبا#ة
 ٔ�ويل، جبمع الق�ام بعد »نيًا،. ف�ه مرغوب mري حتزي ٔ�ي لتقليل بعناية العينة ددحن اكف�ة،

� لبق�ة مجعها مت اليت املواد مةءمال ¹يف�ة يف فكر، مث نالناجتة البيا¢ت الفور �ىل راجع
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�ا¨را ومف�دة مركزية س�تكون املادة اكنت ٕاذا ما بعد ذ� ددحن. ا¨راسةuمقارنةً  س 
  . �لهيا حصلنس�  اليت ٔ�و ¨ينا اليت أ?خرى ´لبيا¢ت

 رضورية تعترب اليت أ?دبيات مراجعة الس�تكاملاس�تعامل ش�بكة املعلومات ا¨ولية  ميكنو 
 اليت البيا¢ت مجع من النوع هذا لطبيعةمzيقظني  كون� ٔ�ن جيب و�øملوضوع ا¨راسة، 

�دة املعلومات اس�ت�دام يف القصوى و'تأ?ول منو . طويالً  وقzًا èس�تغرق قدuٕاىل املس 
و�شمل . يف ا¨راسة به وwسuشهاد وفهمه املعلومات مصدر مالحظة الش�بكة ا¨ولية

 عىلف. ´ملصدر املرتبطةو  واسع نطاق �ىل هبا معرتف حتزيات ٔ�ي �ىل التعرفهذا الفهم 
 ش�lًا عرفن ٔ�ن جيب نولك {لغاية، مف�دة الصحف مقاالت ðكون ٔ�ن ميكن املثال، س��ل

 ٔ�ن دجن قدف. إالخ�ارية حتليالهتا ق�ول ق�ل الس�يايس موقفها ٔ�و الصحيفة مسعة عن ما
 التقارëر س�uعدÏ  قدو . اÉمتعية ل²�ٔداث تغطيهتا يف ¹بًريا اخzالفًا ختتلف اليوم�ة الصحف
 ٔ�ن ،ذ� من، وأ?دىه فهيا مرغوب mري اليت حتتوي �ىل معلومات" الرمسية" احلكوم�ة
 اليت {لمواد اخzيارها يف متاًما م�,ازة ðكون ٔ�ن ميكن الشخصية واملÙشورات املدو¢ت

 ٔ�شاكل من وmريها الصحف�ة {لبيا¢ت ëكون ما �ادة ، µ�ًٔريا. مهنا املقصودو  مzا²ة ðكون
  .هبا wسuشهاد ق�ل مرا�اهتا نا�لي  جيب اليت الاكم�ة ا¨وافع بعض العلنية ا¨�اية

 من مzنو�ة مجمو�ة تغطي ٔ�هنا �ىل املشاعر يف فكرن ٔ�ن جيب Feelings: املشاعر .٥
�ا يف �مة ðكون ٔ�ن احملمتل من اليت السامتuبعض متثل. ت�اهلهان  ٔ�ن جيب وال دراس 
نبض  ٔ�و الهدوء،و  الضوضاء ،ا¨فء والربودة مÔل( الب�lة عن واحضة بيا¢ت املشاعر
 مÔل( �ٓخرëن ٔ�ش�اص عن بيا¢ت أ?خرى املشاعر متثلو ). يف الس�ياق الزم�ية الرس�ة
 ٔ�و قريبان،ٔ�و  بعيدان خشصني ٔ�ن ٔ�و معل، ب�lة يفاع�دي ٔ�و ممترد  ما خشًصا ب�ٔن الشعور

 ٔ�ن فرصة ¨ينا اكنت ٕاذاويف الوقت اøي ). سلس ٔ�و عنيف õشلك تعمل مجمو�ة ٔ�ن
 Ïن ٔ�ش�اًصا س�ٔلëاخلاصة، ¢مشاعر ت�اهلن  ٔ�الف�جب  اخلاصة ظروفهم يف رٔ�هيم عن �ٓخر 

. أ?خرى البيا¢ت مع التثليث µالل من رفًضا ٔ�و ت�¹ٔيًدا تطلبي  �ٓخر موقًفا متثل واليت
 جيبو . معني موقف يف حيدث ما لتفسري �مة ٔ�د3 احلدس مشاعر توفر ٔ�ن ٔ�يضا ميكنو 

 بيا¢ت بواسطة) خمالفة ٔ�و( ت�¹ٔيد ٕاىل حبا#ة ٔ�هنا �ىل املشاعر هذه مÔل تعامل ٔ�ن دامئا
  .ٔ�خرى
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معوما، هل ميكن èسجيل املشاعر؟ نعم، �ىل الباحث ٔ�ن ëكون حريصا �ىل كتابة تþ و 
ومع èسجيل هذه . املشاعر بعناية قدر ٕاماكنه مس�ال مىت ²دثت وë�ٔن اكن ماكهنا

املشاعر جيب �ىل الباحث ٔ�يضا ٔ�ن يصف قدر ٕاماكنه احلادثة، ٔ�و السلوك، ٔ�و الظرف 
جيالت قد ðكون مصدرا لقدر ٔ�عظم من التعمق هذه الuس . اøي ٔ�»ر مÔل هذه املشاعر

  .والفهم وإالدراك عند مجع بيا¢ت ٔ�خرى حول نفس احلادثة ٔ�و السلوك ٔ�و الظرف

 جيب ما حتديد يعد  Techniques of recording data :تق�يات èسجيل البيا¢ت
 يمت اليت ةأ?ولي املشاهدات مراجعة جيب. النوعية البيا¢ت مجع من يتجز�ٔ  ال جزًءا èسجي�
 س�ي�د أ?وقات، هذه مÔل يف. ليä لك وتنق�حها الفعيل امليداين العمل ٔ�ثناء تدوëهنا

 واليت {لتفسري قابm äري وتضار´ت جفوات �ىل حتتوي أ?صلية مالحظاهتم �ٔن الباحÔون
 البيا¢ت مجع تق�ية يه الuسجيالت هذه ðكون ٔ�ن ميكنو . ٕاصالÂا املمكن من ëزال ال

 ٕاىل احلا#ة ذ� يف مبا دق�قة معاجلة èس�تحق فه�ي و´لتايل ،النوعية /راسة{ الرئ�س�ية
وف� ييل بعض املالحظات . �ٓخر لÙرشها وٕاذن أ?�زة الس�ت�دام ٕاذن �ىل احلصول

  :املتعلقة بuسجيل البيا¢ت

 مس�تحيل ٔ�مر" يشء لك" èسجيلولو ٔ�ن  :لuسجيل الشامل �ٔم الuسجيل wنتقايئا. ١
 ما mالًبا. دراس�هتم احzيا#ات ºكÔري تت�اوز كثرية مالحظات يدونوناحÔني الب بعضٕاال ٔ�ن 

 ٔ�و ببطء الت,دث ٕاما مهنم يُطلب ٔ�ن جيب اëøن املبحوثني ٕاىل اجلهد هذا عبء نقل يمت
 ¹يف�ة معرفة واحلمكة هنا ðمتثل يف. املالحظات لتدوëن الباحث مzابعة ٔ�ثناء مؤقzًا التوقف
 ðكون ٔ�ن جيبو . املبحوث رس�ة ٔ�و ٕايقاع تعطيل دونحث حيتاج ٕاليه البا ما èسجيل
والنق�ض ا?ٓخر . إالماكن قدر مزجعة mري املالحظات تدوëن يف املس�ت�دمة البدنية احلركة

 بني. لت,ليلها اكف�ة معلومات وجود �دم ٔ�وهو èسجيل القليل #دا وا�اطرة بعدم ا¨قة 
 ا¨راسات من العديد ٕاجراء يف اخلربة µالل نمف. ذهيب وسط ëمكن النق�ضني هذëن

 تدوëن هو ذ� من الهدف. به اخلاص ارتيا²ه مس�توى ´حث لك جيد واس�تكاملها،
 من الكÔري وجود يؤدي قدو . والتوليف الالحق الت,ليلاحzيا#ات  ¨مع اكف�ة مالحظات
 من الباحث عرفي ال ٔ?نه قد الت,ليلية املرä² يف شلل ٕاىل أ?ح�ان بعض يف املالحظات

 {لقارئ حتايك غنية وصف�ة مقاطع يف الباحÔني بعضيطمح  قدو . ذ� لك فرز بد�ٔ ي  ëن�ٔ 
 ٔ�د3 يقدمون ا?ٓخرëن الباحÔني ٔ�ن املعروف من ëكون قد ²ني يف ،"هناك التوا#د" جتربة
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 ´كuشاف �ٓخرون ´حÔون ëمتكن قد ذ�، ومع. البحث ٔ�س�ئä �ىل الشديد {لرتكزي دامغة
   .أ?صلية ا¨راسة خطة من ًءاجز  ëكن مل ورائع #ديد يشء

 الباحÔني ٔ�ن يو�م معظم جيدقد : حرف�ا اللكامت أ?فعال وèسجيل �ىل الضوء èسليط. ٢
 ماو�ø جند ٔ�ن طبيعة . سابقا امليداين ´لعمل قامواوٕان اكنوا قد  حىت ساحقًا اكن أ?ول
ومن مث ف�بدو ٔ�ن . اءسو  ²د �ىل واملبتدئني اخلربة ذوي {لباحÔني حتد'ً ميثل  èسجي� جيب

 اللكامت وèسجيل احلقل يف أ?فعال �ىل الضوء èسليط :هناك اسرتاتيجيتني لuسهيل ذ�
 طريق عن ب�ساطة متثي� يمت قد ٔ�و اكمä مراق�ة فرصة" أ?ول اليوم" ëكون قد. حرف�ًا
äرييوا#ه الباحث ´ قد احلالتني، لكتا يفو. أ?وىل امليدانية املقابÔري قفاملوا من لكm 
 مبا ،املشاهدات من العديد معىن عنõس�يطة  فكرة ¨ي الباحث و�ادة ما ëكون. امل�ٔلوفة

 اخلاص ´لس�ياق إالملام من القليل ¨يه س�يكون املقابä، ²ا3 يف ،هو من حتديد ذ� يف
 إالشارة تمت قد اëøن ا?ٓخرëن هوية ٕاىل ´ٕالضافة ´لباحث اخلاصة املقابالت مبشاهدات

 الظروف هذه ظل يف املالحظات تدوëن ëكون ٔ�ن ميكنوهنا . املشاهدات تþ يف ٕاrهيم
äة لباحث هو فهمهالهدف الرئ�يس {  .جمرد مسودة قد تبدو �لهlهيابمب  اجلديدة {لب��حو 

، ومن "فعل" من ٔ�مهية �ٔكرث ëكون قد" wس��ع. "وفرية مالحظات تدوëنجمرد  من بدال
 القوالب جتنب هو العملية، هذه يف املبكر الت,ديويعترب  .مzفzح بعقل به الق�ام ي�Ùغيمث 

ففي  .#انب الباحث وذ� يف موقف املشاهدة ٔ�و موقف املقابä من املبكرة اrمنطية
 وصف من بدالً  احلقل، يف حتدث اليت إالجراءات �ىل الرتكزي يعد ،املشاهدةموقف 
 و�ø فٕان .اrمنطية الصور تقليل مع جيري ما ملالحظة الطرق ²�ٔد مشهد، ٔ�و خشص
 Emerson, Fretz( "مس�بقة منطية صورة" من بدالً " ح�ة صورة" èسجيل هو الهدف

and Shaw, 1995: 70-71 .(   

µربة  ٔ�و أ?ش�اص من مجمو�ات ٔ�و وا²د خشص Ï�ٔشطة احلية الصور تتضمن ٔ�ن ميكنو 
 غرض ف�ةاحلر  اللكامت �ىل الرتكزي خيدم املقابä، موقف يفو. مراقب  مشارك ´حث 
 ٔ�ي �ىل حتتوي ال) أ?وليني ثنuنياالٕ  ٔ�و( أ?وىل املقابä من املشاهدات اكنت ذاإ ، فمشاهبًا
 املبحوث �س�ت�د�ا حمددة وعبارات ومصطل,ات فٕاهنا سوف تتضمن لكامت �ٓخر، يشء
وقد . لكامت الباحث املصاmة ٔ�و تصوراته عن هذه اللكامت ول�س مقابلته، متت اøي

 الناس تعلمها اليت املعرفةٔ�ي  الثقافة،ٕاىل �ٔن  )Spradley, 1995: 7-8(ٔ�شار سرباديل 
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 الناس، يعرفه ما معرفة ٔ�رد¢ ٕاذاف. م�ارش õشلك مالحظهتا ميكن ال مجمو�ة، يف ̈ٔعضاء
 البداية، من امليدانيني، العاملني ٔ�ن ذ� بعد سرباديل يالحظ. رؤوسهم ندµل ٔ�ن جيب
فالuسجيل احلريف . مشاهداهتم يف معينة لغة اس�ت�دام مشلكة مع يتعاملوا ٔ�ن جيب

معىن  من بدالً  مقابلهتم متت اëøن املبحوثني ٔ�فاكر معىن{للكامت �سا�د �ىل wطالع �ىل 
 يف السقوط خماطريقع يف  ٔ�ن فميكن ²ذرا،الباحث  كنë مل ٕاذاف. مس�بق ¨ي الباحث

 التعبريات ðرتبط) ١( :ح�ث اøات حول املمتحورة أ?فاكر من mريه ٔ�و عنرصي م�ظور
 نظرة ب�ٔن املعلن mري wفرتاض امعه التفسريات حتمل )٢(مبفاهمي غريبة،  امل�ٔلوفة mري

" ëكون ٔ�ن جيب ما"تؤطر املفاهمي يف ٕاطار ) ٣( ٔ�و ،"حصي,ة" معينة فردية
)Emerson, Fretz and Shaw, 1995: 110-111.(   

ثية wسرتاتيجية الثالثة ملعرفة ما جيب ميثل تذ¹ر wس�ئä البح : تذ¹ر أ?س�ئä البحثية. ٣
ف�رصف النظر . èسليط الضوء �ىل أ?فعال والuسجيل احلريف {للكامتèسجي� جبانب 

عن ٕان اكن ¨ي الباحث ºروتو¹ول حبيث ٔ�م ال فالبد ٔ�ن ðكون ا¨راسة قد بدٔ�ت بوضع 
قل امليداين مت ذ� مع اخzيار س�ياق احل. بعض أ?س�ئä متثل الغرض الرئ�يس من ا¨راسة

ومن مث فميكن {لباحث ٔ�ن جيعل هذه النقاط مركز . بعد النظر ٕاىل بعض wعتبارات
كون تدوëن ëومعطيا ٕا'ها أ?ولوية يف الرتكزي ؤ�ن  èسجيل مالحظاته وتوج�ه ٔ�س�ئلته

  .تعلق ´ٔ?س�ئä البحثيةي أ?فعال واللكامت احلرف�ة 

  :امليدان يف املوجودة لتقارëر والو»ئقوا املكzوبة ا¨راسات حول املالحظات تدوëن. ٤
 املواد من امليدانية {لمشاهدات الثالث العام املصدر ي�ٔيت واملقابالت املشاهدة #انب ٕاىل

 أ?دبيات مراجعة عند املالحظات هذه بتدوëن ´لفعل �ادة ما يقوم الباحث. املكzوبة
 مواد صادفي ٔ�ن احملمتل مفن ذ�، ومع. النوعية البحثية هدراس�ت لتصممي إال�داد من ~جزء

 تدوëن خيتلف ٔ�ال جيب املواد، لهذه �الÙس�بةف . امليداين مع� من ~جزء ٕاضاف�ة مكzوبة
 اللكامت تدوëن �ىل ٔ�خرى مرة الرتكزي مع تدوëن مالحظاته يف املقابä عن املالحظات
 ٔ�ن ميكن zوبةاملك  املواد ٔ�ن من الرمغ �ىلو . املكzوبة املواد يفكام يه  ´لضبط والعبارات

 كونë ٔ�ن جيب ،م�ظمة ما حول امليدانية البحوث ٕاجراء يف احلال هو كام خضمة، ðكون
 املادة نفس اسرتداد ٕاىل wضطرار تجنبحىت ن  إالماكن قدر اكمال املالحظات تدوëن

 .اجلديدة النتاجئ بعض ت�¹ٔيد من بدالً  املالحظات اس�تكاملÉرد  الحق وقت يف ٔ�خرى مرة
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عض الباحÔني ٕاىل Ïسخ املواد املكzوبة ومه ال زالوا يف احلقل، ولكن جيب ٔ�ن وقد يل��ٔ ب
وعند èسجيل مالحظاته  .مالحظات حولها وس�ب ٔ�مهيهتا {/راسة�س�ل الباحث مهنم 

جيب �ىل الباحث �ٔن ëكون قادرا �ىل متيزي مالحظاته عن مالحظات ا?ٓخرëن 
 �ٔو الرسومات ٔ�يًضا امليدانية اتاملالحظ تتضمن ٔ�نهذا وميكن . وأ?²داث اخلارج�ة

 توا#د ٔ�ثناء العالقات بعض ت�uع �ىل èسا�د الرسومات ٔ?ن ´لباحث اخلاصة الرسومات
�هتاء بعد العالقات ذههب التذكري ٕاىل ´ٕالضافة اÉال، هذا يف الباحثw العمل  من
 wرتباط من ا¹بري  قدرا ٔ�و لغوية وس�يä يتطلب ال الرسومات هذه مÔل ٕاÏشاء ٕان .امليداين

 Pelto( امليداين العمل فرتة µالل م�كرا الرسومات تقدمي ميكن يثحب  ،إالخ�اريني مع
and Pelto, 1978: 193-194.(   

٥ .äاكمzحتويل هو هنا الرئ�يس لهدفا: حتويل املالحظات احلقلية ٕاىل مالحظات م 
 وتتوافر. ممكن دث² لك ²دوث مبجرد اك�الً  ٔ�كرث مالحظات ٕاىل امليدانية املالحظات

�ٔن  ٔ�دىن، ~,د ،�ىل الباحث جيب �ø . يوم لك هناية يف ،املواقف معظم يف الفرصة
 من لالس�تفادة اس�تعداد �ىل البد ٔ�ن ëكون ، ذ� ومع. ´ملهمة {لق�ام زم�ية فرتة خيصص
 قد اليويم الروتني هذا ٔ�ن من الرمغ �ىلو . اليوم م�تصف µالل تÙش�ٔ  قد اليت الفرص

 حبامس ٕاليه يتطلعون ٔ�هنم النوعيني الباحÔني معظم و#د فقد {لغاية، صعباً  البداية يف يبدو
 عندو . اليوم µالل ²دث ما يف والتفكري" أ?فاكر مجلع" فرصة ٔ�يًضا يوفر الوقت ٔ?ن

 ëكن مل ٕاذاو . حممتä اكuشافات �ىل أ?فاكر èش�متلقد  لاله�م، مÔرية حبثية ٔ�س�ئä مzابعة
 يف) التفكري ٕا�ادة ٔ�و( {لتفكري فرًصا ٔ�يًضا توفر ا{ليلية أ?فاكر نفإ  �ٓخر، يشء هناك

 امليداين العمل #داول حتديد يمت ٔ�نومن الصعب . التايل {ليوم امليداين العمل خطط
 يف املرونة بعض يوم لك يقدم قد �ø بدقة، النوعي ´لبحث اخلاصة أ?عامل و#داول
 حول #ديدة ٔ�فاكر ٕاىل ا{ليلية ت�ٔمالت الباحث تؤدي ٔ�ن ميكن �ø، ن��uةو . الرتت��ات

 �ٔو wج�عية أ?مناط تظهر ال قد ٔ�خرى، ¢ح�ة منو . التايل {ليوم هٔ�ولو'ت تعديل
 فرمبا و�ø  .املتكرر التعرض من ٔ�'م �دة بعد ٕاال مبوضوع ا¨راسة الصä ذات املؤسس�ية

 ðكرار ²دوث بعد هروت�� تغيري يف وليفكر مuرس�ة ٔ�حاكم ٕاصدار �ىل الباحث جيب ال
  .´لفعل ممثر mري
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 جيب. ا{لييل الروتني ٔ�ثناء ةأ?صلي يةاحلقل  املالحظات لتحويل الطرق من العديد ناكوه 
 �ٔي ٔ?µذ الاكيف الوقت ¨ي الباحث ëكن مل لو حىت وا²دة ٔ�ساس�ية خطوة اختاذ

 ال قد مضةmا تعليقات ٔ�و اخzصارات ٔ�و ٔ�جزاء ٔ�ي كتابة ه�لي جيب ، ٕاذٔ�خرى حتس��ات
 رمباو . متاًما واحضة معا�هيا ل�ست اليت امجلل تصحيح ٔ�و تفصيل ذ� يتضمنو . الحقًا تفهم

 احلقل مالحظات من معينة ٔ�جزاء حول مzعمدة اس�تفهام �المات قد ðرك الباحث
 الو. ا{لييل الروتني هذا ٔ�ثناء املالحظاتهذه  معىن تفسري ذ� ٔ?نه س�ي,اول أ?صلية

  .العمل من أ?دىن احلد هذا ٔ�مهية من قللي ٔ�ن ٔ?²د ي�Ùغي

 )�ٔ ( .ٔ�خرى طرق ٔ�ربع يف أ?صلية امليدانية همالحظات تحسنيوميكن {لباحث ٔ�ن يقوم ب 
 أ?²داث حول تفاصيلمن ال  املزيد تذ¹ر �ىل احلقلية ح�ث �سا�د ذ� املشاهداتقراءة 

 الباحث ¨ي كونë قد) ب(. اليوم µالل ٔ�جريت اليت املقابالت ٔ�و مالحظهتا متت اليت
 احلقل مشاهدات من معينة ٔ�جزاء حول هب µاصة تعليقات ٔ�و تفسريات ٔ�و ختمينات
 بعض ب�ٔن {لباحث" فضفاضة" تذكريات جمرد التعليقات بعض ðكون قدو . أ?صلية

 كتابة يلزم المفثال قد  ،التوا#د يف احلقل µالل كثب عن حفص ٕاىل حتتاج املوضو�ات
 قامئة يف هبا wحzفاظ يمت قد ولكن ،أ?صلية املشاهدات �ىل حرف�ًا التذكريات هذه

äفص� ليومة الباحث { مراجع و²ت قد) ج( .أ?صلية ´ملالحظات ذ� بعد ٕاحلاقها يمت م
 ب�ٔس�ئä املتعلقة وإال#ا´ت املؤقzة احللول حىت ٔ�و الفlات ٔ�و السامت بظهور بعض السابق
 �ٔو لٔ�جزاء توصيلها وميكن uسجيلال  èس�تحق أ?فاكر هذه ٔ�ن الواحض منو . البحث
 توقع يف ٔ�يًضابدٔ�¢  قد�كون  وبذ�،. أ?فاكر حفزت اليت املالحظات يف احملددة العنارص

�ىل  جيب )د( .مرä² حتليل البيا¢ت الحقا يف اس�ت�دا�ا س�مت اليت" الرموز" بعض
وهبذه . أ?خرى امليدانية املشاهدات ٕاىل م�ظمة، بطريقة اليوم، مشاهدات ٕاضافة الباحث

 املالحظات حفظ جمرد تت�اوز اليت امللفات فlات بعض ٕاÏشاءالطريقة املنظمة ميكن 
 العمل منسواًء  املشاهدات لك وجود جتنب هومن ذ� لكه  الهدفو . زمين برتت�ب
و�ادة ما يÙهت�ي الباحث  .مزتايد õشلك ¹برية" ¹ومة" جمردٔ�و من الو»ئق املقروءة  امليداين

  .بصورة مزتايدة  ترتامك �ٔو مشاهداته ة ٕاذا ðرك مالحظاتهخبربة حمبط

 �مة خطوة لتنف�ذ فرصة ٔ�يًضا ٔ�هنا تعطي ومن مزا' املراجعة ا{ليلية {لمالحظات امليدانية
 من التحقق النوعي، ٔ�ال ويه البحث ٕاجراء يف ٔ�ح�ا¢ً  يمت جتاهلها املهنجية الناح�ة من
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 ëزال ال ب�k الباحث م�ظور من والس�الت اهداتاملش حفص ٕان. مجعها يمت اليت البيا¢ت
 ميكن ´¨راسة، كام اخلاصة البيا¢ت مجع معلية ٕالحاكم فرًصا يوفر مس�متًرا امليداين العمل
 ذات التحقق ٔ�نواع من العديدوهناك   .البيا¢ت لت,ليل بداية مبثابة التحقق Ï�ٔشطة اعتبار

 ٕاىل تؤدي قد ٔ�هنا عتقدي  اليت الباحث داتمشاه يف أ?ساس�ية النقاط مÔل مراجعة  صäال
 :Pelto and Pelto, 1978( مzكرر õشلك رمباو  الفحص ٕا�ادة èس�تحق �مة نتاجئ
 معه ٔ�جريت من لك مصداق�ة افرتاض ي�Ùغي الو�ىل مسار �ٓخر من التحقق  ).194

 معرفة يفاكلرغبة ) Becker, 1958(ح�ث �س�تحق ذ� بعض �ود التحقق  مقابالت
 لها ٔ�و � املناس�بني واملاكن الوقت يف ´لفعل ²اًرضا اكن مقابلته متت اøي صالشخ ٔ�ن
 من املعلومات مقارنة يف البدء يفوهناك حتقق �ٓخر ëمتثل . املبارشة مالحظاته µالل من

 قد اكنت ٕاذا ما ملعرفة امليداين العمل µالل مzا²ة ٔ�صبحت اليت أ?د3 من خمتلفة مصادر
 املشاهدات لنفس التمكيلية ٔ�و املتضاربة Validityلصدق�ة ا معليات ¨يه ðرامكت
 املشاهدات مع wس�uايق املوقف هذا مÔل الختاذ إالضاف�ة املزا' ومن. الواقعية

 يفالباحث  كونë ٔ�ن احملمتل من ٔ�نه املبكرة املرä² هذه يف ´لباحث اخلاصة والuسجيالت
فرصة {لق�ام ببعض التدق�ق ه ال¨ي فهو �ø. البيا¢ت مجع وÏ�ٔشطة امليداين مع� م�تصف

   .مÔل هذه الفرصة يف وقت الحق هقد ال ëكون ¨ي ح�ث إالضايف ٕاذا لزم أ?مر

 والuسجيالت املالحظات لتدوëن املو�ان وwه�م èس�تزنف الطاقة قد  :مالحظة �µٔرية
ن الÙشاط ٔ�ن يزتامو�ø ف�قرتح . ٔ�خرى كتابة ٔ�ي �ىل املتبق�ة قدرة الباحث أ?خرى

 مذ¹رات، ٔ�ال وهو معل بحثيةال  راسةا¨ يف) وmريها( البيا¢ت مجع معلياتالتدويين مع 
وال يتطلب  .ٔ�و جمè äس�ل فهيا مشاعر الباحث وت�ٔمالته اخلاصة يف مع� البحيث خشصية

ح�ث  اكمä مجل �ىل حتتوي حىت ٔ�و طويä اäÉ هذه مÔل يف املدµالت ðكون ٔ�ن �ذ
 اخلاصة الشخصية وا�ترصات wخzصارات س�ت�دام´هذه املدµالت ميكن ٔ�ن تمت 

 نظًراو  .µاص دور من ٔ�كرث تلعب �ٔنالنوعية  البحوث يف اäÉ هذه ملثل ميكنو  .´لباحث
 ٔ�و ٔ�فعا� ردود حول ورؤى اس�تطال�ات ٔ�ي فٕان {لبحث الرئ�س�ية أ?داةهو  الباحث ٔ?ن

 حتزيات عن الحقًا ðكشف قد) ~لك ¨راسةا ٔ�و( املس�متر امليداين العمل حول همشاعر 
 ٔ�و املهنجية م�ول الباحث ظهور ٕاىل ´w äÉحzفاظ يؤدي ٔ�ن ميكنو . فهيا مرغوب mري
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 هبا �wرتاف ويؤدي ،امليول هبذه دراية �ىل كنë مل رمبا ح�ث الوقت مرور مع الشخصية
  . حتليل البيا¢ت الحقا مع التعامل ¹يف�ة حول مف�دة ٔ�فاكر ٕاىل

ليل õشلك ميكن يف ا¨راسات النوعية ٔ�ن جتمع البيا¢ت ويمت الت, :حتليل البيا¢ت :»م�ا
مزتامن ٔ�ي يف نفس الوقت ح�ث يوفر ذ� اماكنية تعديل وضبط معلية مجع البيا¢ت 
بناًء �ىل ظهور مفاهمي وقضا' تzÙج ٔ�ثناء حتليل البيا¢ت كام يوفر ذ� ٔ�يضا املزيد من 

 ëن ويصف. ويعمتد هذا �ىل نوع دراسة احلا3. ذه القضا' ٔ�و املفاهميالتعمق يف فهم ه
)Yin, 2003 (مخسة ٔ�ساليب لت,ليل البيا¢ت النوعية) :(مطابقة أ?مناط : ) اPattern 

matching( ،)(ربط البيا¢ت ´لفروض البحثية ) بLinking data to 
propositions( ،)( بناء التفسري) جExplanation building ( ،)حتليل ) د

 ٔ�و الس�ب��ة الkذج املنطق�ة) هـ(، )Time-series analysis(السالسل الزم�ية 
)Logic or causal models( ،)توليف احلاالت املتقاطعة )  وCross-case 

synthesis .كٍس  ٔ�ما�uس )Stakes (متثل يف التجميع يف    فٕانه يصف ٔ�ساليب اخرىð

  . Direct interpretationوالتفسري املبارش  Categorical aggregationفlات 

ٔ�نه من املهم #دا ٔ�ثناء حتليل البيا¢ت الرجوع ٕاىل الفروض ) ë)Yin, 2003ن ويذ¹ر 
ðركزي الت,ليل والبعد عن حتليل ) �ٔ . (البحثية عند اس�ت�دا�ا وذ� ٔ?س�باب �ديدة

فروض البديä ٔ�و اس�تكشاف ال) ب. (بيا¢ت µار#ة عن جمال ا¨راسة وأ?س�ئä البحثية
يؤدى ðكرار ذ� ٕاىل ز'دة ) ج. (املضادة يف حماو3 لتفسري خمتلف {لظاهرة املدروسة

وتقرëر  البديäالثقة يف نتاجئ ا¨راسة ح�ث يzÙج ذ� عن ز'دة �دد الفروض والفروض 
هذا وجيب �دم الوقوع يف خط�ٔ معامä لك مصدر بيا¢ت بصورة . ق�ول ٔ�و رفض لك مهنا

 äمس�تق äفص�ح�ث ٔ�ن ذ� ل�س هو هدف دراسة احلا3، وٕامنا وذ¹ر نتاجئه بصورة م
  .جيب ٔ�ن حيرص الباحث �ىل دمج البيا¢ت يف حماو3 لفهم احلا3 يف لكيهتا ومجملها

 ,BhaKacherjee, 2012; Eisenhardt) ´�شري, و ë�ٔزëهنارت ويضيف لك من
، والت,ليل املقارين {ل,االت املتعددة، ت داµل احلا3رضورة ٕاجراء حتليل البيا¢ (1980

الباحث �ٔن يقوم  ف�الÙس�بة {لت,ليل داµل احلا3 جيب �ىل. وبناء واخzبار الفروض البحثية
ؤ�ن يتعرف �ىل أ?مناط  ،بفحص املفاهمي الناش�ئة بصورة مس�تقä ´لÙس�بة للك موقع ²ا3
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ولية حول املشلكة موضوع اليت èشمل هذه املفاهمي وذ� من ٔ�#ل توليد ٔ�و بناء نظرية �ٔ 
وهنا ميكن {لباحث ٔ�ن ëراجع البيا¢ت بصورة ذاتية ليك مينطق ارتباط املشلكة . ا¨راسة

وميكن بدال من . البحثية وwس�تفادة من مالحظاته الشخصية ٔ�و µرباته يف موقع احلا3
 Glasser( #ل�سار و سرتاوس ذ� ٔ�ن �س�ت�دم wسرتاتيجية اليت اقرتÂا لك من

and Strauss, 1967 (  لµويه مد"Éل " رةذالنظرية اÔوذ� ´س�ت�دام ٔ�ساليب م
والرتمزي wنتقايئ  Axial coding، والرتمزي احملوري Open codingالرتمزي املفzوح 

Selective coding س�تدالالتwمن أ?د3 و äوميكن اس�ت�دام . ، الس�ت�الص سلس
). {لبيا¢ت الطولية(ٔ�و حتليل الuسلسل ) لش�بكةمÔل خمطط ا(اrمتثيل البياين {لبيا¢ت 

الحظ ٔ�نه ال تو#د طريقة حمددة ٕال�ادة حتليل أ?نواع ا�تلفة لبيا¢ت احلا3، وميكن وي
  .لتناسب طبيعة املرشوع البحيث ٔ�ساليب حتليل البيا¢تتعديل 

حث عن ؤ�ما ´لÙس�بة {لت,ليل املقارين {ل,االت املتعددة، فٕان الباحث يقوم هنا ´لب
املفاهمي املuشاهبة وأ?مناط �رب احلاالت ٔ�و مواقع احلاالت ا�تلفة مع جتاهل wخzالفات 

وميكن اس�ت�دام هذه أ?مناط {لتحقق . الس�ياق�ة اليت قد تؤدي ٕاىل µالصات ²�ٔادية فريدة
ت من النظرية املبدئية ٔ�و لتنق�هتا وتعديلها وذ� من µالل ٕاضافة ٔ�و ٕالغاء مفاهمي ٔ�و �القا

وميكن لهذا الت,ليل ٔ�ن يت�د . معينة ٔ�و من µالل تطوëر ٔ�و بناء نظرية ٔ�كرث مشوال وتعم�
وينظر يف  معينة فlات ٔ�شاكال مzعددة، فعىل س��ل املثال ميكن {لباحث ٔ�ن خيتار

، ٔ�و بني ا?ٔكرث نين واملت�لفëمÔل املبتكر (الuشاهبات القامئة داµل الفlة �ٔو بني الفlات 
-Pairوميكن {لباحث ٔ�يضا ٔ�ن �س�ت�دم املقار¢ت wزدواج�ة  ).ٕانتا#ا ٕانتا#ا وأ?قل

wise comparison  الفات بني ٔ�زواج منzخwشاهبات وuموحضا �ىل س��ل املثال ال
  .املÙش�ٓت

�ىل املفاهمي الناش�ئة  اؤ�ما ´لÙس�بة لبناء واخzبار الفروض البحثية فٕانه ميكن {لباحث بناءً 
وجيب مقارنة هذه الفروض . ها ٔ�ن يقوم بوضع الفروض البحثيةواملمكن تعممي ٔ�واملكونة 

ٕاذا اكنت هذه الفروض تتوافق مع ما بصورة ðكرارية مع الرباهني وأ?د3 املالحظة لت,ديد 
البيا¢ت املالحظة، وهنا قد جيد الباحث �دم توافق، ومن مث فعليه ٔ�ن يعدل ðكويناته 

وجيب �ىل الباحث ٔ�يضا ٔ�ن يقارن . ات ا¨راسةالس�ب��ة ٔ�و �القاته بني املكو¢ت ٔ�و مzغري 
بني الفروض والkذج املكونة من ¢ح�ة وبني املعارف السابقة من ٔ�#ل دمع الصدق 
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وهنا ال جيب رفض النتاجئ املتعارضة ولكن ميكن التوف�ق ب�هنا من . تعمميهاا¨اµيل واماكنية 
وعندما جند ٔ�ن املزيد من . لناش�ئةµالل التفكري إالبداعي من ٔ�#ل تعمق ٔ�كرث يف النظرية ا

ðكرار املقارنة بني النظرية والبيا¢ت ال يو¨ ٔ�ية تعمقات ٔ�و تغريات يف النظرية القامئة، 
�كون قد بلغنا مرTheoretical saturation ä²وهذا هو ما �سمى ´لuش�بع النظري  ،

  .اك�ل بناء النظرية

ل حتليل البيا¢ت يف البحوث مراYin, 2011: 178 (²(²�ٔدث عرض ëن ويف مرجع 
  : النوعية كام ييل وكام يت�ني يف الشلك التايل

  .Compiling databaseجتميع وتصنيف قا�دة البيا¢ت  .١
  .Disassembling dataتفك�ك البيا¢ت . ٢
  .Reassembling dataٕا�ادة جتميع البيا¢ت . ٣
  .Interpreting dataتفسري البيا¢ت  .٤
٥. wاج وzÙس�تw س�ت�الصConcluding.  

 
  املرا²ل امخلس {لت,ليل والتفا�الت ب�هنا  .٧شلك 

Source: Yin, 2011, 178. 
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  :وف� ييل رشح موجز للك من هذه املرا²ل

١ . ä²جتميع وتصنيف قا�دة البيا¢تمر: Compiling database  

اكنت mري مرتبة، متثل هذه املرä² جتميع البيا¢ت، اليت مجعت من احلقل وmريه واليت 
وتفرتض معظم املؤلفات  .بيا¢ت ميثل م�تج هذه العملية قا�دة. ووضعها يف ðرت�ب معني

ولكن . يف ا¨راسات النوعية ٔ�ن الباحث قد قام هبذه العملية ´لفعل ٔ�ثناء مجع البيا¢ت
يل دي ٕاىل حتل الت�¹ٔيد �ىل هذه املرä² يؤكد ٔ�ن البيا¢ت ا?ٔكرث ðرت��ا وتنظ� سوف تؤ 

نوعي ٔ�كرث دقة، كام èسا�د هذه املرä² �ىل مسا�دة الباحÔني �ىل الوصول ٕاىل بيا¢هتم 
  .احلقلية ومالحظاهتم وتق�ميها

 جسالت �ىل حيتوي ٕالكرتوين ملف نيف البحوث المكية م البيا¢ت قا�دة تتكون�ادة ما و 
äفص� لك يف تالبيا¢ ٕادµال مع احلقول، من مو²دة مجمو�ة �ىل جسل لك حيتوي. م

 ق�لو . احملمتä ٕادµاالته بدقة وحيدد حقل لك تعريف �ىل البيا¢ت قاموس حيتوي مث. حقل
 طريق عن" مهنا التحقق" و البيا¢ت" تنظيف" جيب البيا¢ت، قا�دة اس�ت�دام يمت ٔ�ن

  . جسل لك يف املوجودة البيا¢ت ٔ�و إالدµاالت ودقة وتناسق م�طق من التحقق

 مzوازية وٕاجراءات مماثä وظائف �ىل النوعي البحث يعمتد قد ،يةو�ىل غرار البحوث المك 
 الفرقٕاال ٔ�ن  ٕالكرتونية mري ٔ�و ٕالكرتونية النوعية البيا¢ت قا�دة اكنت سواء تقريًبا،

 جيب ٔ�ن ðرتب ) mري الرمقية( النصية البيا¢تي ëمتثل يف ٔ�ن المك ´لت,ليل مقارنةً  الرئ�يس،
 املصطل,ات حتديد يف Glossaryت,ليل النوعي معل معجم وميكن يف ال . مهنجية بطريقة
وتعترب فائدة املعجم هنا . املuسق اس�ت�دا�ا ضامن مع النوعي النص يف املوجودة املهمة

 مجمو�ةومعوما، تعمتد مدى دقة . المكي الت,ليل يف" البيا¢ت قاموس" الس�ت�دام مشاهبة
 حتميل ميكن، مفثال مع� سلوبو�ٔ  اخلاصة الباحث تفضيالت �ىل النوعية البيا¢ت
 معىن ذات Éمو�ة وفقًا امللفات جتميعامللفات، ٔ�و ميكن  من ٕالكرتونية مجمو�ة يف البيا¢ت

 يف تنظميها وٕا�ادة ٕالكرتوين، mري وس�يط يف البيا¢ت ختزëن ٔ�يًضا ميكنكام . امللفات من
من شلك البيا¢ت هو  وا?ٔكرث ٔ�مهية .البطاقات ٔ�و الكروت القدمية املفهرسة من مجمو�ة

  .اه�م الباحث وحرصه �ىل جتميع بيا¢ته وتصنيفها
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 �جبwطالع �ىل املشاهدات احلقلية، ومن مث ف  يف التجميع رä²الفائدة أ?وىل مل وðمتثل
 من التحققورمبا حنتاح ٕاىل . أ?خرى والuسجيالت امليدانية هذه املشاهدات مراجعة

وٕاذا كنا قد . مت مجعها اليت البيا¢ت �ىل تعرفن ل  ىٔ�خر  مرة مzكرر، õشلك الuسجيالت
وميكن اس�uعاب . النصوص قراءة ٕا�ادة ٕاىل حتاجن فس�  احلرف�ة، الuسجيالت Ïسخنا

نعد نقوم بعمل م�داين ٔ�ثناء فرتة مل  ٔ�كرث متعنا وõرس�ة ٔ�كرب نظرا ٔ?ننا لكاملعلومات õش
وجيب  .طويالً  وقzًا èس�تغرق وقد ،{لغاية حتليلية املراجعة ðكون ٔ�ن جيبو�ø . املراجعة

 البيا¢ت ðرتبط ¹يفاملالمح املمزية {/راسة، و  يه ما: مÔل ٔ�س�ئäٔ�ن يuساءل الباحث 
   ظهرت؟ðكون قد  حممتä #ديدة رؤى هناك هلو  أ?صلية؟ البحث ب�ٔس�ئä مجعها مت اليت

يوضع لك وهكذا ختتلف قا�دة البيا¢ت املنظمة عن املشاهدات السابقة ٔ?نه ميكن ٔ�ن 
 مzناسقة mري حممتä الس�ت�دامات بعناية التيقظ هوëكون مفzا²ه  مuسق منوذجيشء يف 

 السابقة مشاهداتنا مبراجعة نقوم عندما املثال، س��ل فعىل. خمتلفة ومصطل,ات للكامت
 نفسها املصطل,ات قد جند ٔ�ننا اس�ت�دم�ا تنظ�ً، ٔ�كرث بطريقة ðرت�هبا ٕا�ادة ¹يف�ة يف ونفكر
 من نيuاثن  مشاهداتنا ٔ?هنا غطت يف مzناقضتني، ðكن مل ٕان متاًما، خمتلفzني zنيبطريق 

 mرئ�و  املتباëن، wس�ت�دام هذا مÔلوقد خيلق . املشاهدات ٔ�و ا�تلفة امليدانية املقابالت
  . املرä² هذه يف م�ه الت�لص �جبومن مث ف  الحق، وقت يف يةحتليل  مشالك املتناسق

 متت اëøن أ?ش�اص بعض اس�ت�دم رمباف بدقة العملية تمت ٔ�ن بجي نفسه، الوقت يفو
 هذه طمس جيبلكن ال و  �ًما، معىن حتمل اليت اللكامت من معينة مجمو�ة مقابلهتم
 ٕا�ادة ميكن ما حتديد ٕان. بيا¢تنا �رب مuسقة مفردات ٕاÏشاء اولٔ�ننا حن Éرد اللكامت
  . ٔ?حاكم الباحث ٔ�خرى دعوة س�يكون كام هو ðركه جيب وما èسميته

 بعض تغيري قرر الباحث سواء {لغاية، مف�ًدامعجم مصطلحي  ءوهنا مرة ٔ�خرى يعترب بنا
 وضع فٕان أ?مهية، من القدر بنفسو . أ?صيل ´س�ت�دا�ا wحzفاظ ٔ�و املصطل,ات

امللفات ختتلف من  من مجمو�ة يف البيا¢ت فصل ٔ�يًضا يعين »بت شلك يف البيا¢ت
 ٕاذا و´لتايل،. وثيقة ٔ�و مقابä مÔل مصدًرا، املناس�بة الو²دة ðكون قدف. ةدراسة ٕاىل دراس

 ،ملفا ٧٠ هناك يصبح وثيقة، ١٣ من ومعلومات مقابä ٥٧ �ىل حتتوي ا¨راسة اكنت
 لك ميثل ٔ�ن ميكن ذ�، من بدالً و . نفسه {لشخص مzعددة مقابالت هناك اكنت لو حىت
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 املعروفة الرتكزي نقاط ²�ٔد امللف يعكس ٔ�ن ميكن µ�ًٔريا،و . احلقل يف خمتلًفا يوًما ملف
 ٔ�ن ميكنف  الشخصية، العالقات �ىل ðركز ا¨راسة اكنت ٕاذا املثال، س��ل عىلف. {/راسة

 {لباحÔني ´لÙس�بةو. ا¨راسة من جزًءا اكنوا ٔ�كرث ٔ�و خشصني بني تفا�ًال  ملف لك ميثل
 بتجميع فlة لك تقوم ح�ث {لمعلومات، مفاهميية فlةامللف  ëكون قد اخلربة، ذوي

 يف ا�اطرة {لباحث ميكن احلا3، هذه يفو. السابقة امليدانية املالحظات من املعلومات
وهنا يzÙقل الباحث . امليدانية املشاهدات مجيع اكمل ٔ�و �ادل õشلك متثل ال ملفات ٕاÏشاء
هذا . الت,ليل من) والتنظمي التجميع ٕا�ادةويه ( الثالثة املرä² ٕاىل املفاهميية الفlاتهبذه 

 حتتوي قد ، ٕاذالرسدية املعلومات ٔ�و النص �ىل البيا¢ت حمتوى يقzرص ٔ�ال جيبو 
 تنظميها ٔ�يًضا جيب ٔ�خرى مرئية مواد ٔ�و بيانية رسوم ٔ�و #داول �ىل السابقة املشاهدات

�ىل  ف�جب ف�ديو، رشائط يتضمن البحث اكن ٕاذاو . البيا¢ت قا�دة من جزًءا لتصبح
 ,Erickson(  مuسقًا شً-  تت�ذ معد3 ٔ�رشطة ٕالÏشاء نفسه wه�م ءٕايال الباحث
2006.(  

 ا�تلفة الربامج ٔ�نواع معظم�ادة ما تنظم : اس�ت�دام ºرامج المكبيوðر يف جتميع املشاهدات
". ²ا3" او م�فصال املف يصبح قد جسل لك ،�ٓخر ٔ�و نوع من م�فصä جسالت حول

 الف�ديو، ٔ�رشطة ذ� يف مبا املواد، من رسدية mري ًال ٔ�شاك ٔ�يًضا بعض الربامج تق�لو 
و�سا�د ºر¢مج . ´¨راسة اخلاصة البيا¢ت قا�دة من يتجز�ٔ  ال جزًءا ðكون ¹س�الت
 خمتلفًا ملًفا ¢Ï�ٔش�ٔ  ٕاذا املثال، س��ل عىلف. رمسية ٔ�كرث õشلك البيا¢ت جتميع �ىلالمكبيوðر 

. ملف للك ٔ�خرىتعريفات و  هو�رخي لفامل امس ذ� بعد الرب¢مج فس�يطلب جسل، للك
 املuسق wس�ت�دام لضامن املصطل,ات معجم اس�ت�دام ٔ�يًضا الرب¢مج س�يعززهذا و 

 مبعرفات، كام �سا�د¢ الرب¢مج ٔ�يضا �ىل حتديد ٔ�و متيزي بيا¢تنا بنا اخلاصة {لمصطل,ات
ٔ�يضا  املقابالت الشخصية، كام �سمح الرب¢مج يف خمتلفني ٔ?ش�اص خمصصة حمددة
ضافة  اخلاصة املذ¹رات من جزًءا ðكون قد #ديدة ٕالكرتونية �المات ٔ�و مالحظات ٕ́

  . جسل لك يف´لباحث 

 رمسية بيا¢ت قا�دة ٕاÏشاء يف {لمسا�دة º CAQDASرامج بعض اس�ت�دامويتوقف 
 الرب¢مج هذا مÔل س�ت�دمولكن ٕاذا ما ٔ�راد الباحث ٔ�ن � . �ىل اخzيار الباحث نفسه

 هذه مÔل يف البيا¢ت التالية فهنا س�يضطر ٕاىل تنظمي بيا¢ته تفك�ك مرä² يف {لمسا�دة
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 مرä² يف {لمسا�دة حمدودة بطريقةهذا وميكن {لباحث ٔ�ن �س�ت�دم الرب¢مج . الس�الت
فعليه ٔ�ن  ٕالكرتونية mري ٔ�و ٕالكرتونية تÙس�يقات اس�ت�دم الباحث سواءو . فقط التجميع

 ٕاجراء هو البيا¢ت من م�ظمة مجمو�ة يف هب اصةاخلاملشاهدات  جتميع ëكون ٔ�ن توقعي 
 معرفة كuسبي س�  العملية هذه يف ٔ�نه ٔ�يضا تذ¹رو�ليه ٔ�ن ي . الوقت من الكÔري يتطلب

äشلكو . املق�و3 النوعية البحوث ٕالجراء رضوري ٔ�مر وهو أ?صلية، هب��ا¢ت اكمõ ،ام� 
 من أ?صلية لتفاصيلا من ممكن قدر ب�ٔكرب ²ديثًا اÉمعة البيا¢ت حتتفظ ٔ�ن جيب

البحث  ٔ�جزاء ٔ�مه ²�ٔد بيا¢ت قا�دة ٕاÏشاءوتعترب معلية . إالماكن قدر السابقة املالحظات
دون  واكمä شامð äكون �الية عايريالباحث wلزتام مب �يل جيب �ø، ن��uة. النوعي

 äاÉ من ~جزء èسجيل ٕاجراءاته الباحث ت�uعويف اrهناية جيب ٔ�ن ي  .اسuسهال ٔ�و ا#زتاء
  .به اخلاصة الشخصية

٢.  ä²تفك�ك البيا¢تمر :Disassembling data  

 ðكون ٔ�ن ميكن لت,ليل البيا¢ت امخلس املرا²ل ٔ�ن �ٔخرى مرة تذ¹ريف البداية جيب ٔ�ن ن 
 ٔ�و {ل�لف رجعë قدمعينة  مرä²الباحث يف  وجود ٔ�ثناء ٔ�نهمبعىن  ،ٔ�و ðراجعية مzكررة
 طريق عن التوج�ه �ادةٔ�و الٕ  سابقة مرä² يف ٕاجنازه مت ءيش لتغيري الوقت نفس يف لٔ�مام
 .قادمة مرä² �ىل عرضها ٔ�و معينة فكرة معاينة

 أ?ولية بيا¢ت الباحث �ىل تعديالت ٕاىل تؤدي معلية الرتاجع سابقة ا¹øر :املذ¹رة كتابة
 من سلسä من ~جزء نفسها أ?فاكر من أ?نواع هذه èسجيل يمت ٔ�ن جيب وهنا .ؤ�فاكره

 يف اكن ما �ىل اجليدة املذ¹رات حتافظ ٔ�ن ميكنو . الت,ليلمعلية  طوال تبقى املذ¹رات
ذات قمية هائä، ´ٕالضافة ٕاىل  الحق وقت يف تصبح قد mري ¢جضة ٔ�فاكر ٔ�هنا تبدو البداية

 فكرة ورفض ´لفعل فكر قد اكن الباحث ٕاذا مما الت�ٔكد �دم الناجت عن إالح�اط تقللٔ�هنا 
 كتابة ٔ�ن النوعي الت,ليل ٕاجراء يف اخلربة ذوي الباحÔني معظم و�ø يدعى. ال ٔ�م معينة
 عندما"قال ) Saldana, 2009: 33( ¢ا، حىت ٔ�ن سا¨احمتي أ�مر  تعترب هذه املذ¹رة
 تفع� ما لك عن توقف حتليلها، ٔ�و البيا¢ت ðرمزي ب�ٔمهية يتعلق يشء ٔ�ي اøهن ٕاىل ي�uادر

   ."فورال �ىل حو� مذ¹رة واكتب
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تمت معلية تفك�ك البيا¢ت بطرق خمتلفة حىت ٔ�ن الباحث ميكن  :رضورة الرتمزي من �دمه
قد نفسه " تفك�ك"حىت مصطلح . ٔ�ن ي�zدع طريقzه اخلاصة ٔ?نه ال يو#د لها نظام »بت

، واس�ت�دم �ٓخرون "ðFracturingكسري "رفضه بعض الباحÔني واس�ت�دموا مصطلح 
، كام رٔ�ى �ٓخرون ٔ�ن اخلطوة أ?وىل "Reduction of dataختف�ض ٔ�و اµزتال "مصطلح 

 حتليل µالل من سهو3 ٔ�كرث wرتباط فك معلية جعل يفيف معلية تفك�ك البيا¢ت ðمتثل 
ا يظهر اøي النص من فقط اجلزء ذ�  Auerbach({/راسة  احملدد ´ملوضوع مzعلقً

and Silverstein, 2003: 37.(  ٔ�ن الباحث ق من الرمغ �ىلوë ري نص ²ذف ريددm 
 ال ٔ?نه نظًرا الثاق�ة املعلومات بعض جتاهل خطر �ىل ينطوي ذ� ٔ�ن ٕاال متاًما، صä ذي

ؤ�' اكن wخzيار، فٕانه يف اrهناية س�يÙهت�ي . تالوق ذ� يف {لباحث م�اس�ًبا النص يبدو
 #ديدةرموز  ٔ�ومسميات  حتديدالباحث ٕاىل ðرمزي البيا¢ت اليت اخzارها من µالل 

وقد اكن . هبيا¢ت قا�دة احملددة يف البيا¢ت من ٔ�خرى مجمو�ات ٔ�و عبارات ٔ�و لكامتل
معتنقو مدµل النظرية اÉذرة يف البحوث النوعية مه الرواد اëøن ´دروا بوصف ¹يف�ة 

ومعوما فٕان اخzيار الباحث لقرار الرتمزي من �دمه ل�س م�نعا، مبعىن . ٔ�داء معلية الرتمزي
احث ٔ�ن يقوم برتمزي بيا¢ت بعض املوضو�ات يف دراس�ته دون الق�ام بذ� يف ٔ�نه ميكن {لب

  .بيا¢ت موضو�ات ٔ�خرى

 لرتمزي ا�تلفة أ?ساليب حول التوجهيات من الكÔري اÉذرة النظرية مؤيدو وقد قدم
 املفzوح الرتمزي: الرتمزي من ٔ�نواع ثالثة املنظرون هؤالء ²دد لقدو . النوعية البيا¢ت

Open coding، يøات بتوليد الباحث هيمتح�ث  البداية يف اس�ت�دامه يمت واlالف 
 الفlات تطوëرح�ث هيمت الباحث ب  Axial coding احملوري الرتمزي، مث وخصائصها

ح�ث  w Selective codingنتقايئ الرتمزيحيتوي �ىل فlات فرعية،  مث  مهنجي õشلك
 ).Strauss and Corbin, 1998: 143( وحتس�هنا الفlات دمج بعمليةيقوم الباحث 

 وصف �ىل �سا�د مما الرتمزي من الثالثة أ?نواع هذهðرافق معلية ðرمزي العمليات  قدو 
"äرب الزمان واملاكن  حتدثواليت  تفا�لٔ�و {ل  لفعلالتتابعات الناش�ئة { من سلس�
)ibid.,: 165(.  ن  تتوافقوºأ?نواع الثالثة لـ سرتاوس و ¹ور)Strauss and 

Corbin (ن  امخلس الت,ليلية املرا²ل من مر²لتني مع تقريًباë اليت ذ¹رها)Yin, 2011 (
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 ä²وح الرتمزيواليت تعادل ( التفك�كوهام مرzالرتمزيواليت تتوافق مع ( التجميع وٕا�ادة) املف 
  ).العمليات وðرمزي wنتقايئ والرتمزي احملوري

 من مجمو�ة النوعية من أ?حباث معظم يتكون النص أ?صيل يف :ðرمزي البيا¢ت
 وأ?ش�ياء، امليدانية، وأ?²داث إالجراءات مÔل حمددة، عنارص امليدانية ومن املالحظات

 امليدانية املقابالت مت التعبري عهنا يف ٔ�خرى نظر وو�ات وتفسريات، حمددة، و�ٓراء
 الغرض .¹برية و�ادة ما ðكون هذه العنارص فريدة ومفصä ¨ر#ة. العنارص هبذه املرتبطة

 ٔ��ىل مفاهميي مس�توى ٕاىل املمهنج wنتقال يف البدء هو العنارص هذه ðرمزي حماو3 من
واملهم هنا هو ٔ�ن يمت تعيني . أ?صلية احلقل ٕاجراءات طبيعة مع مالحظة �دم ٕاغفال قليالً 

 املس�توىوهنا ميك�نا هذا . ٔ�سايس õشلك مuشاهبة تبدو اليت العنارصرمز ما للك 
مÔل وضعها يف  خمتلفة بطرق خمتلفة جسالت من العنارص فرز من الحقًا أ?�ىل ميياملفاه 

�هتاء من مبجردو  .مجمو�ات مuشاهبة ٔ�و مجمو�ات mري مuشاهبةw املالمح  حفص ميكن الفرز
 طبيعة ختتلف ٔ�ن ميكنو . �لهيا »ق�ة نظرة واكuساب اÉمو�ات هبذه املرتبطة ٔ�و اخلصائص

 املفzو²ة الرموز ٔ�و ١ املس�توى رموز ٔ�هنا �ىل ٕاrهيا إالشارة ميكن ليتوا أ?ولية، الرموز
)Hahn, 2008: 6-8( . اس�ت�دام ¨ر#ة أ?صلية ´لعنارص الرموز هذه تلزتم ٔ�ن ميكنو 

 Nvivo ف�فو-ٕان رموز ´مس ٔ�ح�ا¢ً  ٕاrهيا �شارو  أ?صيل، العنرص يف ا¨ق�قة اللكامت
codes  )Saldana, 2009: 3( .الرتمزي، من أ?ول املس�توى هذا تنف�ذ يفم ومع التقد 

ببعض، وëكون  بعضها�القة بعض هذه الرموز ´ملس�توى أ?ول  يف التفكري يف البدء ميكن
 �ىل التعرف µالل من ٔ��ىل مفاهميي مس�توى ٕاىل تدرجيياً  wنتقال هوالهدف التايل 

 ٕاىل الرتمزين تzÙقل معلية و�ىل ذ� ميكن �ٔ . أ?ول حتهتا املس�توى رموز تقع قد اليت الفlات
الثاين ٔ�و  املس�توى رموز ٔ�هنا �ىل ٕاrهيا إالشارة ميكن واليت الرموز، من ٔ��ىل »نية قامئة
  ."Category الفlة"

µاضعة ٔ�كرث لتقدëر الباحث كام ðكون هذه اخلطوة �ادة ما  :ðرمزي دون البيا¢ت تفك�ك
البيا¢ت هذه احلا3 �ادة ما ðكون  ويف .تتطلب ´حÔا ممترسا اولكهن روتي�Ùة، ٔ�قلðكون 

 ا مما جيعلهب اخلاصة الروتي�Ùة إالجراءات¨هيا  الرتمزي ºرامج ٔ?ن هذا. ؤ�كرث حصة معقا ٔ�كرث
 .البيا¢ت يف لتفكريالتعمق يف ا من بدالً  الرتمزي معلية �ٓلياتالباحث يضطر ٕاىل مرا�اة 

ٔ�حاكم mري  ٕاىل العملية تؤدي ٔ�ن ميكن البيا¢ت ðرمزيومع ذ� عند ا{لجوء ٕاىل �دم 
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 ٕاىل اختاذ البيا¢ت ðرمزي �دم يقرر اøي الباحث حيتاج �øو ،م�تظمةمuسقة وmري 
  . دق�ق حتلييل ٕاجراء �ىل ´حلفاظ املتعلقة wحzياطات

 من النص حتديد جيب ٔ�ن تتضمن معلية تفك�ك البيا¢ت البيا¢ت ðرمزي عدمالق�ام ب عندو 
 ول�س( املوضوعية املالحظات من #ديدة مجمو�ة وٕاÏشاء يةأ?صل  البيا¢ت قا�دة

 بتدوëن ٔ�سايس õشلك يقوم الباحث اجلديدة املوضوعية املالحظات هذه يفو). املهنجية
. خمتلفة ؤ�فاكر مفاهمي حتتو  خمتلف رتت�بب لكنو  أ?صلية، هبيا¢ت حول مالحظات

 ٔ�وراق ٔ�و فهرسة التقليديةال  ٔ�و ¹روت بطاقات �ىل اجلديدة املالحظات هذه وضع ميكنو 
äفص�واليت متثل  خمتلفة ðرت��ات اخzبارالقدرة �ىل  uسهيلوذ� ل  املطبوع الورق من م

ٔ�مرا  مف�دة جوهرية مالحظات ٕاÏشاءوقد ëكون . القادمة التجميع ٕا�ادة مرä² من اجزءً 
 ٔ�هنا بعد ف� ëكuشف مث املالحظات بعض كتابةيف  البداية يف فقد يبدٔ� الباحث. mري فعال

 مبوضوع البدء ميكن املثال، س��ل ىلفع. ´لبيا¢ت فع� جيب ما حول اكف�ة ٔ�د3 توفر ال
 هذه ٔ�ن مث �كuشف أ?صلية، املالحظات من الصä ذات العنارص واس�تخراج #ديد،
�اسب ال العنارصuشلك تõ املوضوع تعديل ذ� بعد ميكنوهنا . اجلديد املوضوع مع ج�د .

 يؤدي ٔ�نه دجن قد املعدل املوضوع مرا�اةو  ´¨راسة اخلاصة البيا¢ت قا�دة ىلإ  العودة عندو 
 املوضوع هذا حىت ٔ�نه بعد ف� دجن قدو . اس�تخرا�ا البد من ٕاضاف�ة عنارص اخzيار ٕاىل

  . #ديد من العملية ويضطر الباحث ٕاىل بدء إالطالق �ىل مف�ًدا ëكن مل تعدي� مت اøي

حيتاج الباحث ٕاىل تعمل ¹يف�ة  اøي اليقني �دمالشك و  من مٔ�' هناك ðكون قد معوماو 
 دون بيا¢هتم تفك�ك الباحÔني من العديد يفضل ،هذا اليقني �دم من الرمغ �ىلو  .حتم�
هنا تبدو إالبداعية أ?فاكر ٔ?ن رمسي ðرمزي ٔ̈ حتت ظروف  ؤ�فضل ٔ�رسع õشلك تتحرك و

 اليت ا¨قة و�دم èwساق �دم يف املمتثä ةاحلمتي امل�ٓزق �ىل {لتغلبو . �دم الرتمزي الرمسي
 ٔ�ن من والت�ٔكد مرات �دة أ?صلية بيا¢هتم ٕاىل ذ� بعد نيالباحÔ هؤالء يعود حتدث، قد

  .إالماكن قدر أ?صلية لبيا¢تðرتبط وختاطب ا املفككة موضو�اهتم

 الرب¢مج ٔ�ن تذ¹روٕاذا قرر الباحث اس�ت�دام ºرامج المكبيوðر يف معلية الرتمزي فعليه ٔ�ن ي 
الرب¢مج �س�ل فقط الرموز اخلاصة ´لبحث وõشلك مرحي فعال، . ´لرتمزي ´لفعل يقوم ال

لو قام الباحث ´لرتمزي  مما ºكÔري ٔ�سهل بدر#ة الحق وقتمما �سهل اسرت#اعها يف 
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 õشلك ولو الرموز وتغيري العنارص ðرمزي ٕا�ادة ٔ�كرب õسهو3 ٔ�يضا ميكنكام . اليدوي فقط
  .اخلاصة ´¨راسة البيا¢ت قا�دةبصفة µاصة عند كرب جحم  وتبدو هذه الفوائد . مzكرر

٣ . ä²ٕا�ادة جتميع البيا¢تمر :Reassembling data 

عند املراجعة  ٔ�و والفرز الرتمزي عند ٕاما( البيا¢ت تفك�ك مرä² ٔ�ثناء :البحث عن �ٔمناط
 ٔ�ن ëكون الباحث قد ٔ�صبح كنمي )املوضوعية ملشاهداتنا ٕاذا مل ëكن هناك ðرمزي رمسي

 تفك�ك عمليةوال جيب ٔ�ن يؤدي أ?داء ا¨ق�ق ل . البيا¢ت يف احملمتä أ?مناط من ب��ة �ىل
حيب  املثال، س��ل ىل، فع{لبيا¢ت أ?وسع املعىن يف التفكري منالبيا¢ت ٕاىل م�ع الباحث 

، ة وٕالقاء الضوء �لهيأ�ن يفكر الباحث يف ¹يف�ة ربط البيا¢ت ´ٔ?س�ئä أ?ساس�ية {/راس
 يف الهامة اجلديدة أ?فاكر بعض عنو¹يف ميكن ٔ�ن ðكون معلية التفك�ك قد ~شفت 

 دورة يف الثالثة املرä² بداية أ?مناط هذهمÔل  مالحظةوتعترب  .أ?صيل ا¨راسة موضوع
 رمسية،ال الرتمزي عمليةالق�ام ب  واصل الباحث ٕاذاو  .البيا¢ت جتميع ٕا�ادة اليت يه الت,ليل

 ٕاىل ٢ واملس�توى ١ املس�توى رموزرفع  �مة يالرمز  التجميع ٕا�ادة معلية فسوف تت�ذ
ðكون  قد، و الظهور يف النظرية املفاهمي ٔ�و القضا'تبدٔ�  ح�ث ،ٔ��ىل �ةمفهوم مس�تو×ت 

   ).Hahn, 2008: 6-8( ٤ واملس�توى ٣ املس�توى رموز رموزا ملس�توى ٔ��ىل، ٔ�ي

البيا¢ت ٔ�ثناء معلية ٕا�ادة  عن�ٔل نفسه دامئا و�س�تعمل وهكذا جيب �ىل الباحث ٔ�ن �س
ًء اكن ي�uع خ�ار الرتمزي ٔ�و �دم الرتمزي ح�ث تعترب معلية wس�تعالم هذه سوا هاجتميع 

 يه wس�تعالمات �ىل احملددة إال#ا´ت تþمن  ٔ�مهية كرثوا?ٔ  .الت,ليل ٕالجراءجوهرية 
وقد ðكون . أ?مناط عن والبحثٔ?فاكره  اس�uايق õشلك والفرز ´لتدق�ق الباحثٔ�ن يقوم 
äمنوذج�ة أ?س�ئrطق�ة؟ تبدو أ?مناط هل : هنا ا�تصل تþ أ?مناط ٕاىل  هل الناش�ئة م

 بداية يف املت�ذة وwفرتاضات ´ملفاهمي أ?مناط ðرتبط هل ؟مس�توى حتلييل �م
 عنارص مراجعة توسعية عند ٔ�و تعق�ًدا ٔ�كرث) كام هو م�ٔمول( أ?مناط تصبح هل ؟ا¨راسة
   ).Nespor, 2006: 298-302( ؟´¨راسة اخلاصة البيا¢ت قا�دة من ٕاضاف�ة

 ٕا�ادة معلية تتضمن ٔ�ن ميكن :البيا¢ت جتميع ٕا�ادة يف {لمسا�دة املصفوفات اس�ت�دام
 ،خمتلفة وموضو�ات ðرت��ات ٕاطار يف ٕاrهيا النظر يعين مما ،"البيا¢ت مع ا{لعب" التجميع

 س��ل عىلف. {لباحث مرٍض  يشء يظهر حىت واملوضو�ات الرتت��ات تغيري دةوٕا�ا تغيري مث
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 )Boolean Logic(بوول  م�طق اس�ت�دام ميكن ،º CAQDASر¢مج مع املثال،
ميكن يف ²ا3 ¹ون مالحظاتنا املوضوعية ومكثال �ٓخر، . الرموز من خمتلفة مجمو�ات لفحص

ليدية ٔ�ن نتعامل ٔ�و نتالعب مع تþ اجلديدة مس�ä �ىل ¹روت ٔ�و بطاقات الفهارس التق 
فعىل س��ل املثال، ميكن ٔ�ن يمت هذا التعامل ´تباع .  الكروت يف صورة توليفات خمتلفة

 الفرد متثيل ¹يف�ة ت�uع ):Nespor, 2006: 298-302( التالية أ?مناط منوا²د ٔ�و ٔ�كرث 
 �ٔو أ?ش�ياء ٔ�و أ?ش�اص ح�ث من أ?فعال ٔ�مناط حفص ،خمتلفة ؤ�ما¹ن ٔ�وقات يف نفسه

 اس�ت�دام #انب ٕاىلو . �ٓخرون و#دها اليت تþ مع أ?مناط بعض مقارنة ٔ�و ،املعنية أ?فاكر
حساس الباحث و²دسه، ويف جمال هذا التالعب ´لبيا¢ت ٔ�يضا، ميكن تصنيف إ 

 ٕاÏشاء: واليت س�مت تناولها ف� بعد التالية الثالثة أ?مäÔ يف كام م�ظمة بطريقةالبيا¢ت 
  .تصممي املصفوفات ¹سالسل، واس�ت�دام ٔ�نواع ٔ�خرى من السالسل ،ل هرم�ةسالس

السالسل  ٕاÏشاءيعترب  Creating hierarchical arrays :ٕاÏشاء السالسل الهرم�ة
 البيا¢تëكون ف�ه عنرص قا�دة  هريم èسلسل بناء وهو ،الشائعة الطرق ²�ٔدالهرم�ة 

دد عنرص ٔ�كرث جتريدا ٔ�و �لوا مث حيُ  هريم،ال  الuسلسل ذ� هنا'ت ²�ٔد يف حتديًدا ا?ٔكرث
 أ?ح�ان، معظم يفو. وهكذا.. من قا�دة البيا¢ت ويمت وضعه يف سلسä هرم�ة ٔ��ىل 

 يف املuشاهبة العنارص من ٔ�كرب مجمو�ة جتميع �ىل الهريم الuسلسل من مس�توى لك �سا�د
 املuشاهبة البيا¢ت جتندر  حبيث البيا¢ت جتميع ٕا�ادة µالل منو . ٔ�د¢ه التايل املس�توى

 يصل ٔ�ن ميكن م�فصä مفاهمي ٕاطار يف املتباينة البيا¢ت وتندرج م�فصä، مفاهمي مضن
 ميكنو ). أ?ش�ياء" مناذج" �ٔو احملمتä" الفlات" مÔل( خمتلفة مجمو�ات ٕاىل الهريم الuسلسل

 �ٔو" فlاتال " �رب العالقات ٔ�ي( التجمعات �رب ارتباطات ٔ�يًضا الهريم الuسلسل يقرتح ٔ�ن
 من مجمو�ة ب�ساطة الهريم الuسلسل اعتبار ميكن الرتمزي، خليار ´لÙس�بةو"). أ?مناط"

 تطوëر ميكن ،�دم الرتمزي خليار ´لÙس�بةو. ٤ املس�توى ٕاىل ١ املس�توى ومفاهمي رموز
 من اجلديدة اÉمو�ة منمفهوم�ة، وذ�  ٔ�كرث بطريقة رمبا، مماثل هريم èسلسلٕاÏشاء 

 ميكن الطريقة هبذهو  .تفك�ك البيا¢ت مرä² ٔ�ثناء تدوëهنا مت اليت وهريةاجل املالحظات
من هذه  ٔ�كرث ٔ�و وا²د يصبح ٔ�ن ميكنو . وا²د هريم èسلسل من ٔ�كرث ٕاÏشاء

 اÉمو�ات �ىل الرتكزي معوتنظميها يف ا¨راسة لكها  البيا¢ت لبناء ٔ�ساًسا الuسلسالت
 مس�توى لك يف ٕاضاف�ة تفاصيل ٕاضافة ذ� عدب ميكنو . يف الت,ليالت التالية و�القاهتا
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 {لبيا¢ت عرض �ىل اrهنايئ التقرëر احzواء لضامن الهريم، الuسلسل مس�تو'ت من
  .مس�هتدف هو كام أ?صلية

 �ٔخرى طريقة هناك Designing matrices as arrays :ٕاÏشاء املصفوفات ¹سالسل
 أ?ساس يف يه ال�س�يطة فةاملصفو . املصفوفة من نوع شلك ت�µٔذ البيا¢ت لفرز شائعة
 البعد ٔ�و أ?معدة ومتثل وا²داً  حمورا بعدا ٔ�و الصفوف متثل. وأ?معدة الصفوف من #دول

مهية اذو  أ?قل �ىل بعدان نا¨ي  ëكن مل ٕاذاو . احملور ا?ٓخر  ببعض البدء فميكن فورية �ٔ
 ما �ادةً  ملثال،ا س��ل عىلف. نوعية دراسة ºلكتقريًبا  تتعلق واليت ش�يو�ًا ا?ٔكرث أ?بعاد
 و´لتايل،. زم�ية فرتة مدار �ىل حتدث اليت وأ?²داث إالجراءات النوعية البيا¢ت èس�ل

 ðكون رمبا خمتلفة زم�ية فرتة صف لك ميثل ح�ث زم�ًيا، بعًدا أ?بعاد ²�ٔد ëكون ٔ�ن ميكن
 ربجتا تظهر قد �øو .الوقت مبرور ٔ�وضاعهم ٔ�و وجتارهبم أ?فراد من العديد درست قد
 وضع ذ� عن الناجتة املصفوفة تطلبوهنا . م�فصل معود يف خشص لك ٔ�وضاع ٔ�و

 ٔ�و احملددة اخلربة ٕاىل إالشارة مع µلية لك يف أ?صلية البيا¢ت من الصä ذات العنارص
 .زم�ية فرتة لك يف ²دة �ىل فرد لك ²ا3

�ىل مدار  �اءٔ�ح  ٔ�و م�ظامت ٔ�و مجمو�ات �دة درس قد الباحث كونë رمباويف تصور �ٓخر 
 اكمال ارسد يzÙج اrهناية ويف املواقف لهذه وفقًا هبيا¢ت لك جتميع ٕا�ادة هميك�وهنا . الزمن
 ٔ�مناط عن البحث من زمينال رتت�بال مصفوفة متك�نا العملية، هذه يف {لبدءو . مهنا للك

 �ٓخر مكون �ىل ٔ�يًضا املصفوفات مجيع حتتوي وأ?معدة، الصفوف ٕاىل ´ٕالضافةو. التغيري
 بعض وضع هوهدف الباحث  ëكونميكن ٔ�ن  البيا¢ت، جتميع ٕال�ادةف .وهو µال'ها

 èسمحوهنا ). اخللية لهذه بيا¢ت وجود �دم مالحظة ذ� يف مبا( µلية لك يف البيا¢ت
ٔ�و (وميكن ٔ�ن èسا�د . وأ?معدة الصفوف �رب الفعلية البيا¢ت مبسح املكمتä املصفوفة

 ðكون ٔ�ن جيب و�ø. املسح معلية µلية لك يف توضع اليت بيا¢تال  وطبيعة مكية) تعوق
 يف املعينة الرموز طريق عن ٔ�و م�ارشة متثيلها مت سواء الفعلية، البيا¢ت يه إالدµاالت

 ٕاىل ´¨راسة اخلاصة البيا¢ت قا�دة من البيا¢ت نقل يؤدي قد، كام التفك�ك معلية
ومن  . مزدمحة ٔ�و #ًدا ¹برية اخلال' جعل ٕاىلز، الرمو  اس�ت�دام �دم عند ، وµاصةاخلال'

 املسح معلية ٕابطاء ٕاىل يؤدي مما م�zاÏسة وmري #ًدا ¹برية ٔ�يًضا املصفوفة تصبح قدمث ف
 تاجحن  قد احلا3، هذه يفو. سلسة معلية¹وهنا من بدالً  ومفككة جمزٔ�ة وجعلها فهيا املرغوب
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. µلية لك يف فقط البيا¢ت جوهر ريظه حبيث ،احلكمية wخzصارات ببعض الق�ام ٕاىل
 البيا¢ت قا�دة يف أ?صلية البيا¢ت ٕاىل {لرجوع ا�ترصة احلاش�ية كتابة جيب ذ�، ومع

 واحلاالت ا�ترصة احلا3 بني العالقة يف النظر ٕا�ادة {لباحث ي�uح مما ،´¨راسة اخلاصة
  . لبيا¢ت{  أ?صلية

ٕ́  بهذا وجي  õشلك بني احلالتني ا�ترصة وأ?صلية العالقة يف النظر �ادةٔ�ن يقوم الباحث 
وµ�ٔريا،  .متثيال دق�قا أ?صلية الÙس�ة متثل ا�ترصة الÙس�ة ٔ�ن من {لت�ٔكد ëكفي مبا مzكرر
 املصفوفةٕاذ ٔ�ن  ،اخلاصة�ٓراء الباحث ٔ�و اس�تzÙا#اته  �ىل اخلال' حمتوى حيتوي ٔ�ال جيب

 يف ميك�ه البدء فقط وعندها هبيا¢ت بفحص {لباحث èسمح بيا¢ت مصفوفة يه املرغوبة
جيب ٔ�ن ðكون ٕا�ادة جتميع البيا¢ت يه الهدف الرئ�يس   �ٓخر، مبعىنو . النتاجئ اس�ت�الص

 الو»ئق ٔ�شاكل من ش-ً  املرغوبة املصفوفة اعتبار وي�Ùغي .الت,ليل من املرä² هذه يف
ع الو»ئق أ?خرى ميكن وكام هو احلال م .ف� بعد القراء مع {لتواصل وس�يä تول�س فقط،

املصفوفة املرغوبة يف مالحق ا¨راسة، ومهنا ومن حمتوى ا¨راسة ميكن مؤخرا ٔ�ن èس�ل 
  .ٕاÏشاء #داول ٔ�كرث #اذبية ٔ�و ٔ�شاكل ٕايضاح�ة ٔ�و طرق ٔ�خرى لعرض بيا¢ت ا¨راسة

ال متثل ٕاال ش-  الهرم�ة، الuسلسالت ش�ٔهنا ش�ٔن ، هو ٔ�ن املصفوفات،وموجز القول
 م�ظمة مفاهميية بطريقة املفككة البيا¢ت جتميع مت قدا?ٓن و  . النوعي الت,ليل من مركز'

قضا' ٔ�و  ٕاىل تؤدي ملصفوفاتتþ ا من ٔ�كرث ٔ�و وا²دة ٔ�ن دجن قدو . مغزى ذات ٔ�ي
 هذه تصبح ٔ�ن ميكن املقابل، يفو. ´¨راسة صä ذات ٔ�وسع مفاهميية موضو�ات
 بدالو . ب�ٔمكلهاأ?سايس {/راسة  الرسد ن مث ðكون{لتفسري وم أ?ساس أ?وسع املوضو�ات

´¨راسة يه  اخلاصة املصفوفات من فقط وا²دةميكن ٔ�ن ðكون مصفوفة  ذ�، من
  .أ?ساس إالم�رييقي لرسد ا¨راسة لكه

ذ� ٔ?ن . البيا¢ت لتصنيفجمرد طريقzني  واملصفوفات الهرم�ةومعوما تعترب السالسل 
 èشمل واليت أ?خرى، التوضيحية املصفوفات من العديد ىل� حتتويأ?دبيات املهنجية 

 Ïw Flowchartsس�يابية ا�ططات مÔل ،أ?شاكل الرسوم�ة من املزيد اس�ت�دام
 التنظميية ا�ططات، و )Logic models )Yin, 2009: 149-156 املنطق�ة والkذج

Organizational charts، املفاهمي خرائط Concept maps )Kane and 
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Trochim, 2007 ( والرسوم البيانيةDiagrams.  كون املصفوفات ثالثيةð وميكن ٔ�ن
  .أ?بعاد ورمبا ٔ�كرث ولكهنا س�تكون ٔ�كرث صعوبة يف التصور وإالدراك

 حىت. هبا املوىص املصفوفات من مجمو�ة ٔ�و وا²دة حصي,ة طريقة تو#د الذ¹ر دامئا ٔ�نه تولن 
 õرس�ة wنتقال �ىل والقدرة بيا¢هتم تصنيف ىلإ  احلا#ة ختطي ميكهنم الباحÔني بعض ٔ�ن
 ´حÔون ëكون قدو . الشفوية الرتمجة مرä²، ويه الت,ليلية ا¨ورة يف الرابعة املرä² ٕاىل

 من #ديدة مجمو�ة ٕاÏشاء طريق عن الصä ذات املصفوفات تصور �ىل قادرëن �ٓخرون
 �ٔي ٕاÏشاء يف وقت قضاء دون السابقة مالحظاهتم توس�يع ٔ�و اجلوهرية املالحظات
 وضعوا ٕاذا ٔ�فضل õشلك يعملون �ٓخرونهناك  ëزال الو. رمسي õشلك مصفوفات

 ووضعوا يدو'ً  بذ� قاموا ٕاذا رمسًيا ٕاÏشاؤها مت اليت املصفوفات يف ا�تلفة wح�الت
  .الورق من ¹برية ٔ�لواح �ىل مصفوفاهتم

تتضمن معلية ٕا�ادة التجميع  :بعض إالجراءات الهامة �ٔثناء معلية ٕا�ادة جتميع البيا¢ت
فعىل س��ل املثال، تتدµل ٔ�حاكم . ´لرضورة �ددا مزتايدا من wخzيارات التقدëرية

الباحث يف معلية اخzيار البيا¢ت اليت س�مت اسرت#اعها من قا�دة بيا¢ت ا¨راسة، 
الباحث ومن مث يتعرض حتليل . وكذ� يف ¹يف�ة بناء العالقات الهرم�ة وتصممي املصفوفات

 هذه مÔل لتقليل الالزمة wحzياطات من العديد اختاذ يلزموهنا . املعروفة mري {لت,زيات
 يف حتق�ق ذ� يه  ٕاجراءات ثالثة èسا�د ٔ�ن وميكن أ?قل، �ىل ~شفها ٔ�و الت,زيات

البديل �ٔو  تفكريال  يف وwخنراط السلبية، احلاالت ومراق�ة مس�مترة، مقار¢ت ٕاجراء
  .نافسامل 

 ، املنافس التفكرييف ²ا3  كام الثالثة، إالجراءات هذه تنف�ذ ٔ�نالبداية جيب مالحظة ويف 
 ;Rex et. al., 2006(وضعيا  تو�اً  اختذ قد الباحث ٔ�ن ٔ�خرى مرة يعين ال

Eisenhart, 2006.( طانيا ول�س تو�ا  رمبا�uذا تو�ا فهميا ٔ�و اس�zكون الباحث مë
 �ٔن ميكن الثالثة لٕالجراءات الباحث فٕان كذ�، مرا?ٔ  اكن ٕاذاف. دراس�ته µالل وضعيا

التو#ه حنو مالحظة الuشاهبات وwخzالفات بني عنارص  مبعىنالتو#ه،  نفس ي�uع
البيا¢ت، ´ٕالضافة ٕاىل الuساؤل حول س�ب اعتبار العنارص مuشاهبة ٔ�و mري مuشاهبة عند 

 التنظميية، الق�ادة �ىلمليداين العمل ا قد ëركز املثال، س��ل عىلف .جتميع البيا¢تٕا�ادة 
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 املواقف لتغطية "الق�ادة" يف فكرالباحث ٔ�نه  ي ٔ�درك التجميع ٕا�ادة مرµ ä²الللكن و 
 µالل منو . الفرص هذه مÔل اليت تنعدم فهيا أ?خرى املواقف مع الuشار¹ية الفرصذات 
 اكن ٕاذا عام اءلuسي  ٔ�ن {لباحث ميكن الثابتة، املقار¢ت من وmريها املقار¢ت هذه ٕاجراء

 التفكري توس�يع ي�Ùغي اكن ٕاذا ما ٔ�و املواقف من النو�ني � فعالً  �شمل املوضوع اجلديد
  .املوضوع يف أ?ويل

قد يبدو {لباحث  املثال، س��ل، فعىل السلبية احلاالت مراق�ةف�متثل يف  الثاين إالجراءٔ�ما 
. ةمالمئ mري بدوت  ا¨ق�ق الفحص عند ولكن مuشاهبة السطح �ىل املوجودة العنارصٔ�ن 

قد  املثال، س��ل ىلفع الuسمية ٔ�وحصة الرتمزي  تت,دى قد السلبية احلاالتوهكذا فٕان 
 الباحث اولوحي ا�تلفة اÉمتع جام�ات من العديد مع العمل امليداين الباحث معل تضمني 

 ة فقطدوا²امجلا�ات ما �دا  لكوقد و#د الباحث ٔ�ن  ". التضامن" بـ مرتبط موضوع بناء
 فرعية جام�ات من تت�ٔلفوقد و#د ٔ�ن تþ امجلا�ة الوا²دة . مzضامن ~لك مًعا تعمل
 اøي wخzالف هذا جتاهلفهنا ال جيب . مzضام�ا ف� ب�هنا ج�ًدالك مهنا معال  معلت
 سليب مكثال بعناية أ?µرية {لمجمو�ة أ?خرى املزيات اس�تكشافبل جيب  õس�يًطا يبدو

  . اÉمو�ة تضامن الواقع يف تظهر ال قد الالمركزية معلها طريقة ه رمبا ðكونٔ?ن

 تفسريات عن البحث مÔل املنافس التفكري يف املس�متر wخنراط يف الثالث إالجراء ëمتثلو 
äممارسةيدرس الباحث ¹يف�ة تطبيق  رمبا املثال، س��ل عىل، فأ?ولية {لمشاهدات بدي 

رمبا اكن تفكري الباحث أ?ويل µالل مرä² ٕا�ادة ف. الصحية {لر�اية عيادة يف م�تكرة
و�ىل ٔ�ية . املامرسة هذه س�ت�دامال معيننيالتطبيق ëرجع ٕاىل مقاومة عامل  تعرثالتجميع ٔ�ن 

�هتاء ق�ل²ال، فعىل الباحث w ٔ�ي عن حبثًا بعناية هبيا¢ت فحصي ٔ�ن التفسري هذا من 
ن يربهن يف حتلي� بوضوح  �دم جيب �ىل الباحث �ٔ  عندئذف . معقو3 م�افسة تفسريات

 التفسري ´لفعل اكنت املقاومة ٔ�ن س�تzÙج�  ٔ�ن ق�ل م�افسة تفسريات ٔ�ي �ىلوجود ٔ�د3 
هنج م�اكنييك  يشديد جيب �ىل الباحث جتنب �ٔ  ´خzصارو .لتعرث التطبيق الرئ�يس
 ءٕايال µالل من وذ� شديدة حتليلية معلية تظل التجميع ٕا�ادة معلية ٔ?ن نظًراحبت، 

wخنراط يف و العكس�ية، ٔ�و السلبية احلاالت وحفص املس�مترة، {لمقار¢ت وثيق اه�م
  .املنافس التفكري
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ٔ�ن حيافظ الباحث �ىل wلزتام  بن�اح º CAQDASر¢مج اس�ت�دام ويالحظ عند
 wخنراط هو المكبيوðر جلهاز الطبيعي امليل ëكون´الجتاه النوعي ¨راس�ته ح�ث �ادة ما 

ٔ�ن ëرتبط هذا  ميكنو . مكيةال  سرتاتيجيةت�uع w تقليدية ´عتبارها احلساب معلية يف
 عض#ا�ä ٕا'ه يل��ٔ ٕاىل ب الباحث ٕابداع توئداليت  أ?خرى املواقف من ´لعديد الت,دي

 wع�د من بدالً  م�ارشةً  مكzبة يف جسالت البحث مÔل مس�بقًا، املربجمة التفكري طرق
 دون #ديد لطالب فردي تعريف ملف جتميع ٔ�و، كروتال كتالوج اس�ت�دام �ىل فقط
 العنارص جتميع بواسطة م�احث²ا3  ²لٔ�و  ،ش�يو�ًا ا?ٔكرثاملرتبطة  {لفورمات احنياز
  .{لجرمية الفريدة

 املرضية املصفوفات #انب ٕاىل الناحجة، التجميع ٕا�ادة ويف اrهناية جبب ٕادراك ٔ�ن معلية
 اخلطوط ٔ�و املوضو�ات �شاهد الباحث ٔ�ن جيب ٔ�نه تعين ،)ال ٔ�م بيانياً  عرضها مت سواء(

 التكرار ٕاىل ف�جب الرجوع السامت، هذه مÔل تظهر مل ذاوإ . ´لاكمل {لت,ليل العريضة
 ٔ�و املوضو�ات ´لفعلو²ني تظهر . التجميع وٕا�ادة البيا¢ت فك مر²ليت بني إالضايف
  .ذ� بعد الشفهية {لرتمجةëكون الباحث #اهزا  العريضة اخلطوط

٤ . ä²فسري البيا¢تفهم ٔ�و ت مر: Interpreting data   

 ä²التالية ويه اخلالصات(تعترب هذه املر ä²س�بة {لت,ليل النوعي ) ´ٕالضافة ٕاىل املرÙل´
فالباحث من µالل هاتني املر²لتني ëرتب النتاجئ اليت . والuشويق لاله�م ٕا»رة ا?ٔكرث هام

اهمي الصحي,ة ليبلغ القارئ ب�ٔمهية حبثه سواء من توصل ٕاrهيا ويÙشئ املصطل,ات واملف
وهنا مرة ٔ�خرى نذ¹ر ´لعالقة التكرارية ٔ�و الرتاجعية ٔ�و . الناح�ة النظرية ٔ�و التطبيق�ة

 ٕاىل أ?ولية التفسريات تؤدي قدو�ø  .العودية بني لك من املرا²ل الت,ليلية امخلس
 قدو . الصä ذات البيا¢تٔ�و سالسل  مصفوفات ملراجعة  التجميع ٕا�ادة مرä² ٕاىل العودة

ً́  ëروح الباحث ً́  ذها  مرä² التفسري تuس�ب وقد. مرة من ٔ�كرث املر²لتني هاتني بني وٕا'
وح�نئذ . العنارص بعض ðرمزي �ادةوذ� مÔال الٕ  ،البيا¢ت فك مرä² يف النظر ٕا�ادة يف

. جتميع البيا¢ت ٕا�ادة مرä²تzÙج العنارص معادة الرتمزي موضو�ات ٔ�و قضا' #ديدة يف 
نفس العالقة  ملر²ليت التفسري وwس�تzÙاج اخلتايم ëكون ٔ�ن ميكنوبنفس الطريقة ٔ�يضا 

  .تكراريةال 
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 والبيا¢ت البيا¢ت لسالسل به µاص معىن ٕاعطاء حرفة ومتثل مرä² التفسري {لباحث
 تتطلبو . ذروهتاىل والوقوف � مًعا ب�ٔمك� الت,ليل جتميع عنارص املرä² هذه متثل. اÉمعة

 من ا¨راسة  املهمة أ?جزاءلتغطية  التفسريية الباحث ملهارات واسًعا اس�ت�داًما املرä² هذه
املعاين واrمتعنات اليت يصل ٕاrهيا  ٔ�معق ٕاىل ´ٕالضافةالبيا¢ت  من ا?ٔكرب اجلزء كنë مل ٕان

ٕامنا املهم هو تفسري ضيق جلدول معني مÔال، و  دومن مث ال ëكون التفسري جمر . الباحث
�اول موضو�ات رئ�س�ية  لكنو  حمددة، بيا¢ت �شمل ëزال ال شامل، تفسريالوصول ٕاىل uي

واحلق�قة ٔ�نه ال يو#د هناك تفسري شامل ٔ�و ج�د، . ´لاكمل ا¨راسة لفهم ٔ�ساًساتصبح 
 :التالية السامت من ممكن �دد ٔ�كربولكن ëراعي الباحث ٔ�ن حيقق 

 وهناية؟ وسط، بداية،wك�ل، مبعىن هل {لتفسري   .�ٔ  
هل ا?ٓخرون ٔ�حصاب نفس إالنصاف، مبعىن ´ختاذ الباحث ملوقف تفسريي معني،   .ب 

 ؟ٕاىل نفس التفسري اøي يصل ٕاليه الباحث يصلون املوقف
 ¨قة إالم�رييق�ة، مبعىن هل ميثل التفسري البيا¢ت متثيال ج�دا؟ا  .ج 
 ملا يو#د ´ملراجع ðكرار ٔ�نه م�ٔ ة، #ديدٕاضافة  التفسرييعترب  هل، مبعىن املضافة القمية  .د 

 ٔ�سايس؟ õشلك
هل يzÙقد الباحÔون املرموقون يف جمال معل  ٕابداعها، عن النظر بغض، املصداق�ة  .ه 

  الباحث تفسري الباحث ٔ�م يق�لون تفسريه؟

 ميكن اكن ٕاذا ما حتديد ëمتثل يف مف�ًدا غرًضا wس�تقرايئ اrهنج خيدم قد :�ٔمناط التفسري
 ا¨راسات يف املوجودة التفسريات مراجعة µالل من العامة ا¨روس بعض اس�ت�الص

 من وõس�يطة قصرية قامئة مؤقzًا، ٕاجراؤها س�مت اليت املراجعة، هذه تقرتح .احلالية النوعية
  .ويه الوصف، الوصف مع دعوة لعمل معني، وµ�ٔري الرشح احملمتä التفسري ٔ�مناط

 Lynd and(ن ليند و ليند لقد ٔ�جرى لك م :لوصف كنوع �ٔسايس من التفسريا) �ٔ (
Lynd, 1929 ( و م�د)Mead, 1928 (من ٔ�مه ا¨راسات  دراس�تني �س�يك�تني

 Middletownأ?وىل بعنوان . أ?نرثوبولوج�او ى wج�ع مال-س�يك�ة يف جمايل �ل
. لقد اتبعت ا¨راس�تان اrهنج wس�تقرايئ. Coming Age in Samoaوالثانية بعنوان 

وصفت احلياة اrمنطية اليوم�ة  اتبع املهنج الوصفي، ففي ا¨راسة أ?وىل يف � ا¨راس�تني
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قام الباحÔان بوصف . يف مدينة صغرية يف وسط ٔ�مرëاك ٔ�ثناء بدا'ت القرن العرشëن
املالمح العامة لٔ�رسة واÉمتع احمليل يف فصول س�تة تناولت ¹يف�ة احلصول �ىل لقمة 

قضاء وقت الفراغ، ممارسة الشعاxر ا¨ي�Ùة، ممارسة  الع�ش، بناء أ?رسة، تدريب الصغار،
ندرة ا¨راسات السابقة وينحرص متزي ا¨راسة يف نقطتني، أ?وىل . أ?Ïشطة اÉمتعية احمللية

املشاهبة، والثانية يه دراسة احلياة اrمنطية أ?مرëك�ة يف عرص الزرا�ة ح�ث مل ðكن 
سة احلياة أ?مرëك�ة يف مرä² �رخيية الصنا�ة قد ازدهرت بعد، ومن مث فصورت ا¨را

قامة مكzب حميل وقضوا �امني مشاركني يف . ممزية ٕ́ قام الباحÔان ومعهام مسا�دان �ٓخران 
، احلياة احمللية، وجيمعون ٕاحصاءات حملية مس�ت�دمني wس�ت��ا¢ت ´ملقابä الشخصية

  .ويفحصون مواد و»ئق�ة �ديدة

دورة ركزت م�د يف دراس�هتا �ىل . امل �ٓخر خمتلف متامأ�ما ا¨راسة الثانية فzتعامل مع �
 ٢٠-٩فzاة معرهن ما بني  ٦٨مجعت بيا¢ت ا¨راسة من . النضوج بني البنات املراهقات

شهر  �اما اكنوا يقمن يف ثالث قرى �ىل شاطئ جزëرة ساموا، ح�ث قضت الباحÔة س�تة �ٔ
ذ� اخzبار اøاكء املؤقت اøي  جتمع بيا¢ت ´ملقابä الشخصية ´{لغة السامووية مبا يف

بفحص مفصل {لبناء wج�عي لٔ�رس يف القرى يعطى يف ساموا، كام قامت ا¨راسة 
احلياة اليوم�ة يف ساموا، wجتاه حنو الشخصية، : ومن القضا' اليت درست. الثالث

 Éاة يف اzاه وجامعهتا العمرية، الفzمتع احمليل، التعلمي، الو²دة املع�ش�ية يف ساموا، الف
  .العالقات اجلÙس�ية الرمسية، دور الرقص، والتعلمي wخzياري

 من ٔ�يًضا Coming Age in Samoa  مزية تن�Ôق ،Middletownوكام هو احلال يف 
 ،Middletown ومÔل ذ�، ومع. العامل من معروف mري عن ²ا3 يف ر¹ن بيا¢هتا �راء

�اولuري ذ� من ٔ�وسع موضو�ًا ا¨راسة تÔكº حول »ق�ة نظرة �ىل احلصول حتاول ح�ث 
 ٔ�هنا يبدو ولكن ٔ�مري¹يات فzيات مع موجودة ٔ�هنا يبدو اليت" وإال�اد الرصاع ٔ�عراض"

 اكنت ٕاذا ما حتديد هو {/راسة الرئ�س�ية أ?هداف ²�ٔد اكنوقد . ساموا فzيات بني mائبة
 ا¨راسة اس�ت�دمتقد و . "ٔ�م ال ٔ�مرëاك يفقة مراه الفzاة ¹ون عن ¢جتة الصعو´ت هذه"

 هو أ?وسع الهدفهذ . أ?مرëك�ة احلا3 �ىل »ق�ة نظرة الكuساب ¹وس�يä ساموا وضع
ا¨راس�تني،  � يفو. م�د كتاب من أ?µريëن الفصلني وكذ� اrمتهيدي الفصل موضوع

 مهنجي õشلك حفصها يمت مل ا¨راسة موضو�ات ؤ�ن µاصة واكشفة مكÔفة أ?وصاف اكنت
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 هتدف ¹يف العملني � يوحض ذ� ٕاىل ´ٕالضافةو. السابقني wج�ع امء�ل ق�ل من
كمنوذج {لتعممي  نطاقًا ٔ�وسع قضا' حول اس�تzÙا#ات ٕاىل الوصول ٕاىل ٔ�وصافهام

  .، واøي س�مت دراس�ته يف املرä² اخلامسة التاليةwس�تzÙا,

لرتوجي لبعض ميثل هذا اrمنط الوصفي وصفا مzبو�ا ´ :الوصف مع دعوة {لعمل) ب(
 ٔ�عامل #داول يف ٔ�وإالجراءات الالحقة اليت تتطلب تغيريات يف الس�ياسات العامة 

 ،اوهكذ. بداëهتا م�ذ ا¨عوة من واحض بدافع ا¨راسات هذه بعض ٕاجراء متي رمبا .الس�ياسة
 وضع يف واملبحوثني الباحث ٕارشاك �ىل إالجرائية أ?حباث تعمل البحيث {لتصممي وفقًا

 العكس �ىلو  ).Reason and Riley, 2009( ا¨راسة بداية ذم� رصحي شلكõ  تعاوين
ا، العمل ٕاىل ا¨عوةëكن من املقصود  مل رمبا، ذ� من  فقط ٔ�مهيهتا ولكن تظهر مس�بقً

 تؤدي ٔ�ن ميكنو . ا¨راسة اس�تzÙا#ات �ىل العمل دعوة هتمين وقد. ا¨راسة لنتاجئ ن��uة
. التدق�ق من خمتلف بنوع ا¨راسة لبيا¢ت القراء صحف ٕا�ادة ٕاىل ٕاجراء اختاذ ٕاىل ا¨عوة
 ëكون �ٔن اح�ل ا?ٓن فهناك وصفي، وضع يف ¹بري ²د ٕاىل البيا¢ت تقدمي يمت عندما حىت

. معني ٕاجراء اختاذ ٕاىل ا¨عوة دمعمz,زيا حنو  ب�ٔخرى ٔ�و بطريقة م�حرفًا التقدميي العرض
 رفعمÔل  {ل�دل واملثرية {لغاية املعقدة امةالع الس�ياسة مواضيع العمل ٕاىل ا¨عوة تغطي قدو 

ر�اية الطفو3 وٕاىل  ºرامج وتوس�يع الشامä، الصحية الر�اية وتوفري لٔ�جور، أ?دىن احلد
 ساذج عرض بتقدمي النوعي الباحث خياطرقد  {لعمل دعوة تضمني µالل منو . mري ذ�

 من التجرييب اجلزء جودة حول شكوك ٕاىلن��uة لت,زيه مما يؤدي  الس�ياسة ملوضو�ات
 مجع هو wج�عية العلوم ٔ?حباث املق�ول ا¨ور ٔ�ن العلامء من العديد يعتقدو . ا¨راسة
 يف وأ?ساليب املوضو�ات اخzيار ذ� ٔ?ن الس�ياسة مواقف حتدي ٔ�و ¨مع أ?د3 وتقدمي

� و�ىل ذ. به µاصة حتزيات � اøي الثقاف�ة القمي نظام مضنًا يعكس حبثية دراسة ٔ�ي
ه دراس�ت من ~جزءمع�  ٕاىل ا¨عوة من نوع تضمنيفعىل الباحث النوعي ٕاذا اكن ëرغب يف 

 ا¨عوة قضا' ٔ�و ´لس�ياسة مzعلقة مواضيع ٔ�ي عرض، مÔل �لمية ºر�اية ذ�فليفعل 
 لٕالشارة ه¨راس�ت طويل ملحق ٕاضافةو  ،هبا اخلاصة البحثية أ?دبيات س�ياق يف املوضوعية

 قضا' تناقش ومفصä واسعة سفلية حوايش تضمنيكام وميكن  ،{لموضوع هٕاتقان ٕاىل
  .الصä ذات الس�ياسة مبطبو�ات وèسuشهد ٔ�كرب بتعمق الس�ياسة
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   Explanation as a type of interpretation :{لفهمالرشح كمنط ) ج(

س�بق ٔ�ن ذ¹ر¢ ٔ�ن الرشح هو جزء من التفسري، فعىل س��ل املثال قامت دراسة نيومان 
)Newman, 1999 ( ذية مب,او3 رشح ¹يف�ةm?ٔالومصة املرتبطة ´لعمل يف مطامع ا

الرسيعة من #انب ²دييث املش�تغلني هبا، ولكن قامت الباحÔة بذ� ~جزء من دراسة 
واøي جيب مالحظته هنا هو وجود فهوم �ديدة اكمä مو�ة لكشف . وصف�ة �امة

 رشح ¹يف�ة وس�ب��ة ²دوث أ?²داثوëكون الفهم اللكي مركزا حول . أ?²داث املدروسة
ويف مÔل هذه احلاالت يت�ذ . معنياتباع جمرى سلويك  من ٔ�و ¹يف�ة وس�ب��ة متكن الناس

  . إالطار الفهمي منط الرشح

 املهنجية إالجراءات µالل املنافسة التفسريات يف النظرلقد س�بقت إالشارة ٕاىل ٔ�ن 
 الوصول عندو . {/راسة التق�ية ودةاجل لتحسني املهمة الطرق ²�ٔد´لبحث يعترب  اخلاصة

 مق�عة املنافسة التفسريات ٔ�مهية ðكونالت,ليل اخلاص ´¨راسة  يف التفسري مرä² ٕاىل
بتþ  املتعلقة املعقو3 أ?د3 وتقدمي صياmة الباحث �يل جيبوهنا . مضاعف õشلك

 التفسريهو ëكون التفسري املنافس  ٔ�ن ميكن ¹يف ٕالظهار والسعيالتفسريات املنافسة، 
  .أ?سايس

ا مما قد �سقط هب µاص وزنا¨الئل اÉمعة ذات  كونð ٔ�ن ي�Ùغي املثالية، الناح�ة منو 
 الن��uة ðكون ٔ�ن جيبو . قوية تفسريية جحة ٔ�ي تقدمي ٕاىلالتفسري املنافس دون ²ا#ة 

 جمال يف ممتازة نوعيةويف دراسة  .{لنتاجئ البحثية ومعقول سلمي تفسري تقدمي يه إالجاملية
ح�ث نظم شاëن  املنافسةلتفسريات {  �ادية mري طريقةقام الباحث بتقدمي  إالدارة

)Schein, 2003(   ر رشكة انقراض تفسري حولدراس�ته لكهاðبني من اكنت كربى مكبيو 
 وافرة مقابä قدم املؤلف ٔ�ن من الرمغ عىلف. احلجم ح�ث من ٔ�مرëاك يف رشكة ٥٠ ٔ�كرب
وقد  .كتابه هناية يف ðمكيلية فصوال لتمتش� فٕان ا¨راسة ا اخلاص هتفسري  ¨مع و»ئق�ة ؤ�د3

تفسريه  لتقدمي الفرصةٔ�عطى لك فصل ðمكييل للك مدëر تنف�ذي ٔ�سايس {لرشكة املنقرضة 
وجيب ٔ�ن �سعى الباحث . ومن مث فال يعترب بناء التفسريات اجليدة ٔ�مرا سهال .املنافس

انب زمالئه ؤ�قرانه املطلعني �ىل أ?دب قدر ٕاماكنه {لبحث عن مسا�دة وµاصة من #
 ٔ�ثناء مس�متًرا حواًرا وأ?قران الزمالء هؤالء مع املرغوبة العالقة تتضمنو . العلمي ¨راس�ته
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 املنظوراتذ� ٔ?ن  .{/راسة أ?ولية املسودات مراجعات ٕاىل ´ٕالضافة الرشح بناء معلية
 العمل ٕاطار يف الشذوذ ٔ�و تالثغرا عن الكشف{لزمالء وأ?قران متكن من  اخلارج�ة

�او� الباحث اøي الفهميuي .  

، ٔ�ولها مالحظة ٔ�ن الثاق�ةالتطبيق�ة  التفسرياتوهناك بعض املالحظات إالضاف�ة لبناء 
 �دمويعترب لك من . جترييب ٔ�ساس �ىل تقوم ٔ�هنا طاملا لها، ²دود ال الت,ليلية wح�الت

ٔ�مام  طريقهام املعوقان أ?ساس�يان ا{�ان يغلقان  ال إالبداع قwäه�م ب��ا¢ت ا¨راسة و 
املهمة  أ?فاكر �ىل ربط املثالية التفسرياتهذا وتتوقف . فهمي ممتاز معل ٕاطار بناء

  . ´لبيا¢ت املعاد جتميعها سابقا الصä ذات ´¨راسة واملس�متدة من أ?دبيات

ا ëكون الباحث قد عرف �ادة م ٔ�وال، :طرق من µالل �دة التفسري يف البدءوميكن 
 حممتل فرعي عنوان ذ¹ر طريق عنالرئ�س لبحثه، ورمبا ëكون قد ²دد ذ�  املوضوع

 يف ومس�مترة و#ديدة �مة ٔ�مناًطاëكون الباحث قد الحظ  رمبا »نًيا،. نوعيةته ال ¨راس� 
 ةاجلدëر  أ?مناطهذا ويالحظ ٔ�ن . خمتلفة ²�ٔداث�رب  ٔ�و ٔ�فراد �ربسواًء  البحثية هبيا¢ت

 بيا¢ت مجيع من ¹بريا جزًءا تت�لل، وٕامنا البيا¢ت من مجمو�ةجزء ٔ�و  ٔ�ي تتعدى ´ملالحظة
 لبناء الالزمة الراكxزيه  ²ديثًا �لهيا العثور مت اليت أ?مناط هذه تصبح ٔ�ن ميكنو . ا¨راسة

 äٔ�س�ئ معوالتفسري  الفهم بدء �ىل دامئًا قادًرا ëكون الباحث ٔ�ن جيب »لثًا،. م�تكر فهم
يظن ٔ�ن الفهم هو معلية  ٔ�الهذا وجيب �ىل الباحث  .�لهيا والبناء أ?صلية البحث

 حماو3 ق�ل الرابعة الت,ليلية املرä² حىتèسلسل خطي، مبعىن ٔ�نه ال جيب ٔ�ن يzÙظر 
يف ~شف وتقدمي فهمها  النوعية ا¨راسات بعضتبدٔ�  فقد. فهم ٔ�و تفسري ب�ٔي الق�ام

قامت بوين ٔ�در'ن  املثال، س��ل عىلف. ن هناية ا¨راسةوتفسرياهتا ق�ل وقت طويل م
)Adrian, 2003(  سجبÙ  تدمع تفسريها ح�ث  دراس�هتا عرض طوال تفسريهأ�و بناء

 فصول يف الصä ذات املواضيع من مجمو�ة تغطي واف�ة مفصä بيا¢تبعرض ٔ�و تقدمي 
äفص�دثة معينة ðمتثل يف عرض فقد قامت دراسة ٔ�در'ن املشار ٕاrهيا ببدء دراس�هتا حبا. م
 ٔ?لبوم وح�ازهتا العائلية النوم غرفة يف ٔ�قدام ثالثة ارتفاعها التايوانية صديقهتا زفاف صورة
 ٔ�وسع تغرياً  الصور تعكس. {�¹رى بوصة ١٥ ارتفاعها يبلغ زفاف صور �ىل حيتوي خضم

 {لعراÚس الفوتوغرايف التصوëر لصالو¢ت {لغاية تنافس�ية بصنا�ة مدفو�اً  التايواين، اÉمتع يف
 س�يصبح ما الباحÔة تقدمرسيعا ما  نفسه، الوقت يفو. الزفاف مجلال والرتوجي والتعبئة
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 مبناقشة ختتمت ٔ�ن لها ي�uح مما اÉمتع wس�هتاليك  عوملة، ٔ�ال وهو ¨راس�هتا الرئ�يس التفسري
 الرسيعة {لعوملة بةاس�ت�ا جمرد ل�س {لعراÚس التايواين الفوتوغرايف التصوëر"ٔ�ن  ¹يف�ة حول

 من الباحÔة وèس�متر). Adrian, 2003: 244( "العوملة من جزء نفسه هو وٕامنا �يوان يف
 مضن �يوان يف الزواج وطقوس الزفاف مرامس تفاصيليف ٕامتام عرض  دراس�هتا µالل
  .ملةالعو  س�ياق

 من ٔ�'ً  علجي قد ماðمتثل يف ٕادراك الباحث ٔ?ن وهناك مالحظة µ�ٔرية يف mاية من أ?مهية 
 اكن ٕاذا. الصä ذات ´ٔ?دبيات ق�قةا¨ عرفةامل هو ج�ًدا يعمل السابقة البدائل هذه

 حول السابقة ا¨راسات من قليل �دد �ىل حيتوي ٔ�ي  ضعيفا، wس�تعراض املرجعي
فعىل الباحث ٔ�ن يبني يuسم بعدم وضوح موضو�اته ٔ�و غياب نظر'ته  ٔ�و ا¨راسة موضوع

ٔ�ما ٕاذا اكن . مه وتفسرياته يف بناء قوة #ديدة {/راسات املس�تق�لية¹يف�ة مسامهة فهو 
wس�تعراض املرجعي قو' فعىل الباحث ٔ�ن ي�ين فهام وتفسريا �شريان ٕاىل جوانب مل 

ëمتثل دور الباحث هنا ومعوما ف . يتضمهنا wس�تعراض املرجعي ٔ�و ا¨راسات السابقة

  .بناء فهم ٔ�و ٕاطار فهمي م�تكر mري تقليديؤ�مهيته مرة ٔ�خرى يف ا¨راسات النوعية يف 

   w: Concludingس�تzÙا#ات و�ٔ  اخلالصاترä² م .٥

بعد مرä² الفهم والتفسري يتوصل الباحث ٕاىل مس�ت�لصاته ٔ�و اس�تzÙا#اته اليت قد ðكون 
ولكن جيب يف احلالتني ٔ�ن ëكون املس�ت�لص . وا²دا فقط ٔ�و �ديدا من املس�ت�لصات

 مت اليت wس�تzÙا#ات ٔ�نواع ٕاىلوقد èسا�د إالشارة  .فريدا حمددا ورمبا قد ëكون
 يف التفكري ¹يف�ة حول�ىل الوصول ٕاىل مقرت²ات  ا?ٓخرëنالباحÔني  ِق�ل من اس�ت�الصها

 الشامä العبارات من نوع يه واخلالصة. ´¨راسة اخلاص ´لبحث اخلاصة wس�تzÙا#ات
 مجمو�ة ٕاىل ٔ�و فهمي مس�توى ٔ��ىل ٕاىل سةا¨را zÙاجئتعلو ب  اليت العبارات من سلسä ٔ�و

 مÔل مفاهمي يف wس�تzÙاج روح ðمكنو . )اليت قد متثل النظرية( أ?فاكر من ٔ�وسع
. "العملية ا?ٓ»ر"و " امل�ٓالت البحثية"و  "م�طو'ت البحث" و" املس�تفادة ا¨روس"

 �ٓخر جزء ٔ�يوتعطي مرä² اخلالصات ٔ�كرب فرصة {لباحث ملامرسة تقدëراته حبرية تفوق 
 µالل من لنتاجئوال جيب ٔ�ن ðكون اخلالصات يه جمرد ðكرار { . بحثيةته ال دراس�  من

مخسة ٔ�نواع من ٔ�شاكل اخلالصات اليت ) Yin, 2011(وقد قدم ëن . ٔ�خرى بطريقة قولها
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ميكن {لباحÔني ٔ�ن �س�ت�دموها فرادى ٔ�و ب�ٔي �دد مهنا، كام �شري ٕاىل ٔ�ن الباحث ميكن 
  :م�تكرا خيتلف عن ٔ�ي من أ?شاكل امخلسةٔ�ن يت�ذ لنفسه ش- 

هذه العملية يه نوع تقليدي قدمي اتبعته  :اخلالصات ا¨اعية ٕاىل دراسات #ديدة  .�ٔ  
معظم ا¨راسات العلمية بت��ان ¹يف ٔ�ن الفروض أ?ساس�ية {/راسة واليت قد مت 

من فiٔمنا يzÙج هذا النوع . ت�¹ٔيدها ٔ�و رفضها èشري ٕاىل احلا#ة ٕاىل دراسات #ديدة
ما يه املعارف اليت الزلنا بال : اخلالصات من احلا#ة ٕاىل إال#ابة �ىل السؤال القائل

مقرت²ات {ل,ا#ة "ٔ�و رمبا " البحوث املس�تق�لية"�مل لها؟ وë �øمتثل النوع هذا يف 
، مÔل wد�اء ب�ٔننا يف ²ا#ة ٕاىل تطبيق البحث النوعي {لوصول "لطرق حبثية #ديدة

وقد يصل هذا النوع من اخلالصات ٕاىل در#ة من wك�ل  .ٕاىل معرفة كذا ٔ�و كذا
 .يعرض فهيا مقرت²ا حبثيا #ديدا

كثريا ما يتوا#د هذا  :اخلالصات املت,دية {لتعم�ت التقليدية والقوالب wج�عية  .ب 
النوع يف ا¨راسات النوعية نظرا لرتكزي ا¨راسات النوعية �ىل مر¹ب µاص وحمدد 

�راء ¹بري من ا¨الئل املتعلقة وب�k تصل ا¨راسات المكية ٕاىل . من الظروف الس�ياق�ة
´لسلوك إالÏساين ورمبا قولبة هذا السلوك ومراس�ميه وتنظميه جند ٔ�ن ا¨راسات 
 .النوعية قد تظهر ٔ�مناطا خمتلفة mري مzوقعة ðكون ٔ�ساس µالصات هذه ا¨راسات

واليت ما زالت مق�و3 حىت  فعىل س��ل املثال، اكن من اخلالصات التقليدية العامة
أ?رسة البورðرëك�ة يف "حول اليوم ´لعديد من الباحÔني µالصة ا¨راسة الشهرية 

واليت تنص �ىل �ٔن الفقراء مه حضية سلو~هم  ،)Lewis, 1965( "ثقافة الفقر"
وðكوëن ب�lة و#رية mري حصية ، و�دم القدرة �ىل املثاºرة ٕالهناء يوم معل ٔ�مني، اليسء

ٕاىل ðرس�يخ  يف ثقافة الفقر و´ٕالضافة ٕاىل ذ� تؤدي أ?رس املنفكة. ة أ?حوالمzدهور
 Lewisومن مث فقد اكن مس�ت�لص لو�س . تþ الظروف وٕا�دادها لٔ�ج�ال القادمة

 ".ثقافة الفقر يه اليت تعوق �ود موا�ة املش-ت wج�عية"أ?سايس هو ٔ�ن 
سائدة، ولكن ظهرت دراسات معارصة هذا هو املس�ت�لص ٔ�و اخلالصة التقليدية ال 

الصات ٔ�خرى، من ب�هنا wخzالل ٔ�و wضطراب تت,دى هذه اخلالصة خب
wج�عي والسلو¹يات الفردية الس�lة بني الطبقات م�خفضة ا¨µل بصورة ٔ�ساس�ية 

)Perez, 2004 .( ؤ�رجعت دراسة بورجوا)Bourgois, 2003 ( الفقر ٕاىل
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والثقاف�ة والس�ياس�ية   أ?فراد ن��uة الب�Ùا¢ت التارخييةالضغوط واملعوقات الواقعة �ىل
وهكذا متك�ت ا¨راسات النوعية يف هذه أ?مäÔ وmريها الكÔري من . وwقzصادية

حتدي املقوالت والقوالب السابقة م�ينة وجود ظروف خمتلفة ٔ�ظهرهتا امجلا�ات 
�اولها ا¨راسات النوعية مضيفة بuراءً والس�ياقات اخلاصة اليت ت�ومعقا يف فهم  ذ� 

�او�  النظم ا�تلفةuي تøمنط الوسطي املمثل {لمجمتع واrٔ�كرث من جمرد دراسة ا
 .ا¨راسات المكية

ميكن ٔ�ن ðكون اخلالصات اخلاصة  :اخلالصات املكuشفة ملفاهمي ونظر'ت #ديدة  .ج 
zعلقة ´¨راسات النوعية، برصف النظر عن حتدهيا {ل�الصات التقليدية السابقة، م

ومن أ?مäÔ املوحضة . ´كuشاف احلا#ة والقمية املرتتبة �ىل مفاهمي ونظر'ت #ديدة
اøي توصل ٕاليه �ٔندرسون " Code of the streetقانون الشارع "�ø مفهوم 

)Anderson, 1999( لينيµي يوفر لنا معقا يف فهم ح�اة ساكن املدينة ا¨اøوا .
نوعية لبناء واخzبار ب�Ùان نظري ٔ�طلق �ليه وقد اس�ت�دم هذا الباحث ا¨راسة ال 

، ويعىن هذا القانون نو�ا من الت�ٔقمل �ىل الشعور بعدم أ?من يف "قانون الشارع"
وكذ� قدم لك من ٔ�ل�سون . اجلرية مع فقدان هائل {لثقة يف الرشطة والنظام القضايئ

كوبية µالصة حول �ٔزمة الصوارخي ال) Allison and Zelikow, 1999(و زيليكو 
ول�س جمرد الفهم الفردي {لق�ادات  èشري ٕاىل ٔ�مهية فهم السلوك املنظمي املعقد

وكذ� من ٔ�شهر ا¨راسات  .الس�ياس�ية واعتباره �امال �ام حيدد القرارات العاملية
اليت ٔ�دت ٕاىل اكuشافات نظرية #ديدة تþ ا¨راسة ا�تلطة مكيا ونوعيا واليت 

 املكÔف امليداين العمل ٕاىل ´ٕالضافة النطاق واسعة اس�تقصائية دراسات �ىلاعمتدت 
 ا¨راسةوقعت هذه . )Warner and Lunt, 1941(دراسة وار�ر و النت ويه 

 والية يف صغرية ملدينة الطبقات wج�عية هيلك �ىل وركزت جم/ات مخسة يف
 اتاÉ/ من أ?ول اجلزء يف الرئ�يس wكuشاف تغطية متت .جنالند أ?مرëك�ةإ نيو 

النظري لهذه ا¨راسة �ٔن التصنيف الطبقي  wكuشاف من جزء وقد ٔ�وحض. امخلسة
 wكuشافهذا  من الثاين اجلزءؤ�وحض . wقzصادية ²التهلشخص ما مس�تقل عن 

ست طبقات اج�عية، متكن الباحÔان  من {لغاية مzباëن هيلك وجود �ىل ٔ�د3 ظهور
العليا -الطبقة العليا(طبقة  لك داµل الساكن Éموع املئوية الÙس�بة تقدëر من



١٦٠  

، الطبقة %١٠٫٢العليا -الطبقة الوسطى ،%١٫٦ا¨نيا -الطبقة العليا ،%١٫٤
% ٢٥٬٢ا¨نيا -، الطبقة ا¨نيا%٣٢٫٦العليا -، الطبقة ا¨نيا%٢٨٫١ا¨نيا - الوسطى

 wن�uاه لفت يه ا¨راسة هذهالنتاجئ التارخيية ل  ٕا²دى اكنتومن مث ف). من الساكن
أ?مر  ،إالÏسانية اÉمتعات داµل wج�عي الطبقي {لتقس�مي ا¨ق�قة التفاصيل ٕاىل

 .ا¨راسة اك�ل م�ذ مس�متر حبيث ´ه�م حظي اøي

 ميكن ):ل�ست مهنجية(اخلالصات اليت تتوصل ٕاىل فروض موضوعية #ديدة   .د 
املفرتض  هذا حياول �ٔن ميكن. ٔ�كرث ٔ�و وا²د مبفرتض حبيث دراس�تة خيتمت ٔ�ن {لباحث
 ليباو دراسة ختتمت املثال، س��ل عىلف. الت�Ùؤ حىت ٔ�و {/راسة الرئ�يس الو#ه رشح

)Liebow, 1993: 223(  ساءاليت درستÙمبفرتض حبيث قد يبدو  املرشدات ال
مرشدون ٔ?هنم ال ميتلكون ٕان املرشدëن "وهو ) يفرس املاء بعد اجلهد ´ملاء(توتولوج�ا 

 لظروف ن��uة هويتابع هذا القول ´د�اء �ٔن الuرشد  لباحثا، ٕاال �ٔن "ماك¢ ي�ٔوهيم
هذا وقد ٔ�وحضت دراسة ولسون و توب . لبطاrهتم ٔ�و {لمرشدëن عقلية ٔ�و جسدية

)(Wilson and Taub, 2006 ذ ٔ�ن ميكن ¹يفµٔؤ شلك املفرتض ي��Ùوذ� ت ،
وقد ت��Ùٔ . وإالث�Ùة العرق�ة اخللف�ات من خمتلف مزجي اساكهن مzعددة ٔ�ح�اء دراسة بعد

هذا مع العمل  .ب�ٔن أ?ح�اء احلرضية أ?مرëك�ة س�تظل م�قسمة عنرص' وثقاف�ا الباحÔان
 من ت�ٔيت، بل الت�Ùؤ هذا من ب�ساطة èس�متد ال ا¨راسة من املس�ت�لصة أ?فاكرب�ٔن 

 فهيا �شعرون اليت أ?ح�اء تفضيل يف الساكن حبساس�ية املتعلقة ا¨راسة تفسريات

 .الثقاف�ة �ٔو wقzصادية �ةالناح  من ´لرا²ة

اخلالصات هذا النوع من  :اخلالصات املتعلقة ´لتعممي �ىل نطاق �ٔوسع من املواقف  .ه 
ت,ديد مجمو�ة نبدٔ� ب . خطوتني تمت يفمن µالل وصف معلية التعممي الت,لييل اليت يمت 

ح ل²�ٔداث مبثابة مفzا املفرتيضالنظرية ٔ�و الuسلسل  أ?ب�Ùةمعينة من املفاهمي ٔ�و 
النتاجئ اليت و´الع�د �ىل هذه أ?ب�Ùة النظرية تبدٔ� اخلطوة أ?وىل ºربط . لهذه العملية

مث ðمتثل اخلطوة الثانية يف ¹يف�ة . تþ أ?ب�Ùة النظريةنوعية ب ال راسة ا¨توصلت ٕاrهيا 
 �ىل مواقف #ديدة خبالف تþ اليت متت دراس�هتا تþ أ?ب�Ùة النظريةتطبيق ٕاماكن 

�ٔو يف ¹ور' من ح�ث  يح ذ� سابقا يف دراسة ٔ�زمة الصوارخي الكوبيةتوض مت كام 
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ومن . "عوملة اÉمتع املس�هتw"þنتقال من دراسة صنا�ة الزفاف وتطبيقها ٕاىل 
التعم�ت mري املرغوب فهيا يف ا¨راسات النوعية نو�ان ²�ٔدهام ي�ٔيت من ا¨راسات 

مسامهة رمقية ول�ست ٔ�ي مسامهة  طفق املسحية، وهو التعممي إالحصايئ اøي ي�µٔذ
ميكن ٔ�ن حتاول ا¨راسات النوعية و . ف� يتعلق ´ٔ?مهية الكربى {/راسة مفهوم�ة

تطبيق هذا النوع من التعممي، ولكن حىت يف ²ا3 اخzيار عينة من أ?ش�اص ٔ�و 
 املواقع ٔ�و أ?²داث بعناية rمتثيل بعض اÉمو�ات ا?ٔكرب مفن احملمتل ٔ�ن ëكون �دد

صغريا حبيث ال  نوعيةال راسة ا¨املواقع ٔ�و أ?²داث يف  تþ أ?ش�اص ٔ�و هؤالء
يف  أ?قل اس�تحسا¢ً  اخلالصاتالنوع الثاين من ٔ�ما . ضمن ٔ�ي تعممي ٕاحصايئت

يفرتض ٔ�ن نتاجئ التجربة قد  اليت ��ٔيت من أ?ساليب التجري��ةا¨راسات النوعية ف 
يف املهنجية  �لهياليت قد يمت تعممي النتاجئ تتكرر õشلك اكٍف يف املواقف املامثä ا

´مس تعرف  {لتعمميطريقة »نية �شار ٕاىل ٕاال ٔ�نه يف ا¨راسات التجري��ة . التجري��ة
 ). External validity" )Cook and Campbell, 1979 الصالح�ة اخلارج�ة"

يف تþ  يلهذا املث حيدث . هذه الطريقة الثانية {لتعممي لها مÔيل يف البحث النوعي
ها يه يف ذاهتا ²اð 3كرار ٔ�و لك من ا¨راسة النوعية  عندما ëكون جزء معني احلاالت

Replicationيار ²التني ٔ�و  ، وذ� يف ²ا3 دراسة احلاالت املتعددةzح�ث يمت اخ
ولكام ازداد èشابه النتاجئ يف احلاالت  ).Yin, 2009( نيتمuشاهب  لالعتقاد ب�ٔهنام ٔ�كرث

  .ازدادت حصة اد�اء التكرار املتعددة لكام

نظرا لتعقد مهنج دراسة احلا3 فعادة ما يصعب كتابة تقرëر  :ٕا�داد تقرëر احلا3: �سعا
ولكن البد ٔ�ن نتذ¹ر ٔ�ن الهدف من تقرëر احلا3 هو وصف ا¨راسة بصورة شامä . احلا3

شعر ب�ٔن نتاجئ كام �  ،من الشعور كام لو اكن مشاراك Ïشطا يف احلا3 نفسهامتكن القارئ 
و�ø مفن املهم ٔ�ن يصف الباحث الس�ياق . دراسة احلا3 ميكن ٔ�ن تطبق يف واقعه الفعيل

وجيب �ىل الباحث ٔ�ن يصف ºلك  .اøي حتدث ف�ه الظاهرة ´ٕالضافة ٕاىل الظاهرة نفسها
وضوح وتفصيل العملية املس�ت�دمة يف املعاينة، ومجع البيا¢ت، وحتليل البيا¢ت، وðكوëن 

 ودقهتاروض البحثية حىت ëمتكن القارئ بنفسه ٔ�ن حيدد معقولية اس�تدالالت ا¨راسة الف
  . واèساقها
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ويف الواقع هناك ²ا#ة رضورية لكzابة طرق البحث بصورة واحضة {لت�¹ٔيد �ىل ٔ�ن النتاجئ 
ول�س هناك يف اrهناية طريقة  .ل�ست مz,زية {لمفاهمي أ?صلية والتوقعات املبدئية {لباحث

يقرتح . وا²دة لكzابة تقرëر احلا3 ولكن هناك بعض الطرق املقرت²ة يف هذا الش�ٔنحصي,ة 
ٔ�و كتابة تقرëر زمين عن احلا3، ٔ�و طريقة م�اقشة لك ، البعض طريقة حاكية قصة {لقارئ

ورميا èسا�د طريقة م�اقشة لك مفرتض {/راسة �ىل بقاء ا¨راسة مركزة . مفرتض {/راسة
مجمو�ة من ٔ�ب�Ùة ) Yin, 2003(وقد اقرتح ëن  .أ?س�ئä البحثية وتمت بذ� إال#ابة �ىل

، واملداµل املقابä لها، والوظيفة ٔ�و الغرض من دراسة احلا3 كتابة تقرëر دراسة احلا3
  :ويتضح ذ� يف اجلدول التايل. ´لÙس�بة ملهام التفسري والوصف وwس�تكشاف

  كتابة تقرëر دراسة احلا3ٔ�ب�Ùة ومداµل   .٩#دول 
  نوع البناء املدµل التفسريي الوصفي wس�تكشايف

X X X 
  ←wس�تعراض املرجعي   ←املشلكة /املوضوع

 التطبيقات   ←اخلالصات    ←النتاجئ   ←الطرق  
 الت,لييل-اخلطي

X X X 
مرتني ٔ�و ٔ�كرث ومقارنة أ?وصاف ٔ�و  ëكرر دراسة نفس احلا3

äالتفسريات البدي  
 املقارين

X X X 
وافضل . الئل دراسة احلا3 ´لرتت�ب الزمينيعرض د

 الوسائل يه صياmة دراسة احلا3 {ل�لف
 التتابع الزمين

X  X طق بناء النظرية� بناء النظرية ت�uع الصياmة م
X X X X X 

 X  رت�ب الفصول ٔ�ية ٔ�مهيð ةال ميثل 
البناء mري 

 املرتب
 Yin, 2003: املصدر

 من مzنو�ة مجمو�ة�ادة ما يت�ذ الباحÔون  :مقرت²ات حول عرض بيا¢ت احلا3
 õشلك نقلها يمت اليت ا�ترصة املواد من بدًءا ،¨راسة احلا3 التقدميي العرض خ�ارات
 النوعية ا¨راسات èس�تف�د ٔ�ن ميكنو . فصول بيوجراف�ة اكمä ٕاىل م�ارش mري ٔ�و م�ارش
 اس�ت�دام مÔل فظية،ا{ل  mري التقدميية العروض من �ديدة ٔ�نواع اس�ت�دام من ٔ�يًضا

 هذه من ٔ�ي ٕاصدارات بعضوميكن ٔ�يضا عرض . والÙسخ الفوتوغراف�ة والصور الرسومات
 التقدميية العروض تدمع ٔ�ن ميكن ~رشاحئ الرسدية، وmري الرسدية املواد، من أ?نواع

  . ا¨راسة نتاجئ حول بعد ف� {لباحث الشفوية
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ول�ست رمقية، فعادة ما تعرض رسد' ٔ�و يف  ونظرا ٔ?ن البيا¢ت النوعية حرف�ة ٔ�و �م�ة
مÔل اجلداول ال-م�ة، والعروض الهرم�ة، واملصفوفات ؤ�شاكل  صورة سالسل بيا¢تية

وهناك نوع شائع . ومن مث فٕان عرض البيا¢ت هبذه الصور قد ال ميثل حتد' حمددا. ٔ�خرى
 متثل واليت ا،صياغهتتنصيصات وفقرات يعاد  شلكëمتثل يف  الرسدية البيا¢ت من

و�ىل . النوعي البحث يف النظر وو�ات وإالجراءات، اخلاصة، ياهتماملبحوثني حل  ٔ�وصاف
 يف wه�م من الكÔري يتلق ملمطوال  ٔ�و اموجز  اكن الرسد، من النوع هذاالعموم فٕان 

 وف� ييل بعض املقرت²ات اليت ميكن ٔ�ن تقلل من .لتنف�ذ البحوث النوعية املوجودة أ?د3
اليت قد تظهر بيا¢ت البحث يف صورة ممä ٔ�و mامضة ٔ�و شديدة  اطئةاخل ياراتاخل 

  .wلتباس

 �ىل تقريًبا النوعية ا¨راسات مجيع حتتوي :العرض الرسدي ملقوالت املبحوثني: �ٔوال
 ´المس أ?ش�اص هؤالء حتديد مت سواء املبحوثني ومواقف ترصفات حول معلومات
 جام�ة مÔل أ?ش�اص، من مجمو�ة حول ا¨راسة ðكون قدو  .عاراملس�ت wمس ٔ�و احلق�قي
 يÙش�ٔ  امجلاعية، الس�ياقات هذه يف. س�ياس�ية محä مÔل جامعية معلية ٔ�و ،ثقافة ٔ�و ،صغرية
 من ٔ�كرث ٔ�و وا²د حول رسدية معلومات ا مzضمنام مرä² يف ا¨راسة من ٔ�سايس مكون
 دراسة لك تقومرمبا و . جامعية معلية ٔ�و ةثقاف ٔ�و صغرية مجمو�ة يف �شار¹ون اëøن أ?فراد
 ٔ�و معتقداهتم ٔ�و تطلعاهتم ٔ�و تصوراهتم عن تقرëر وتقدمي أ?فراد حول بيا¢ت جبمع نوعية

 وتقدمي الرمقية البيا¢ت مجع يف اrمنوذج�ة إالسرتاتيجية ðمتثل المكي، البحث يفو. سلو¹ياهتم
 يع�شون اëøن لٔ�ش�اص العائيل ¹يبالرت  مÔل لٔ�فراد، امجلاعية السامت حول ٕاحصائيات

 ا¨ميوغراف�ة اخلصائص ٔ�و ا�تلفة، العمرية الفlات بني السلو¹يات، ا¨راسة ق�د ² يف
 µلف�ة مكزية مماثä ٕاحصاءات ¨ي الباحث ëكونوقد . ٔ�و اÉمتع املنظمة يف لٔ�ش�اص

 العامل اقاتس�ي يف حمددëن ٔ�ش�اص �ىلا¨راسة  جوهريرتكز  ولكن النوعية، {/راسة
 ëرغب الباحث قد أ?مهية، من القدر بنفسو . ٕاحصائية تعريف ملفات ٔ�ي ول�سالواقعي 

 تقدمياملبحوثني وهنا يقوم الرسد بوظيفة  م�ظور من الواقعي العامل ²�ٔداث تصوëر يف
وجيب مالحظة ٔ�ن خ�ارات . واسع نطاق �ىل املق�zسة املواد اس�ت�دام µالل من ٔ�صواهتم

 ومع .قة العرض ل�ست م�نعة مبعىن ٔ�نه ميكن {لباحث ٔ�ن �س�ت�د�ا لكهاالباحث يف طري
تطلب لك ، كام ي البيا¢ت من خمتلفة ياتمن هذه اخليارات نوعيات ومك  لك يتطلب ذ�،
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وف� ييل بعض هذه اخليارات . ٔ�يًضا جسالت م�دانية مبس�تو'ت خمتلفة من التفاصيل مهنا
  :تعق�دهاطولها و حسب  ðرت��ا تصا�د' مرتبة

ٔ�قرص عرض تقدميي تعترب هذه الطريقة  :املق�zسة مضن فقرات خمتارة نرث التنصيصات. �ٔ 
يف ا¨راسة ~جزء من  املبحوثنيتظهر اللكامت اليت ٔ�دىل هبا ²�ٔد  املبحوثني عندماعن 

وميكن ٔ�ن èس�ت�دم هذه . خبط مائل املبحوثتظهر لكامت و . تدفق رسد القصة ´لاكمل
وهنا  .ٔ�و ٔ�كرث صوص رسدية تظهر احلوار ٔ�و التبادل بني م�حوثنيالطريقة يف عرض ن

اخلاصة  الباحثرواية بني  زجيو�ادة ما ëكون امل. املقاطع املق�zسة قصريةðكون 
ويالحظ هنا ٔ�ن بعض . سلوب عرض سهل و#ذابوالتنصيصات املق�zسة حمققا ?ٔ 

س�تعملون النصوص املق�zسة من الباحÔني يثقون يف تدويناهتم اليوم�ة ٔ�ثناء مجع البيا¢ت و� 
، ب�k هناك )Sidel, 2006: 15; Liebow, 1993: 322–323(هذه التدوينات 

�س�ت�دمون التنصيصات ٕاال لو اكنت مس�ä �ىل رشائط �ٓخرون �ٔكرث احzفاظية ال 
  ).è)Duneier, 1999: 13سجيل 

ذه الطريقة èس�ت�دم ه :ذات الفقرات املتعددة أ?طول التقدميية العروض اس�ت�دام .ب
 منم�حوث ٔ�و م�حوثون  يعاين قدعند الرغبة يف تقدمي مادة كثرية حول املبحوثني ٔ?نه رمبا 

 ٔ�و املشهد ميتد قد ا¨راسة ب�ٔمكلها ٔ�و رمبا  يف �ًما دوًرا تلعب �ادية mري ح�اة ظروف
 الظروف هذه من ٔ�ي èس�تدعيوهنا . الزمن من طويä فرتة مدى �ىل اÉدي احلوار

مzعددة  صف,اتبل ورمبا  مzعددة فقرات �رب متتد قد واليت الفرد حول مواد �ىل احلصول
 ~جزء الفرص ٔ�و wحzيا#اتوٕاذا اكن الباحث قد فشل يف توقع مÔل هذه . من الرسد

 من مزيد مجلع املبحوثني ٕاىل العودة يف التفكري ه�لي ف�تعني {/راسة أ?ويل التصممي من
ومرة ٔ�خرى . هب اخلاصة البيا¢ت قا�دة ز'دة مث ال ٔ�م حريف شلك يف سواءً  مهنم البيا¢ت

 البيا¢ت مجع مرا²ل بني املتعمد لتداµل´ {لسامح �ٓخر اس��يعترب هذا wكuشاف 
   . ها يف ا¨راسةوحتليل 

يف بعض أ?ح�ان ðكون الظروف  :يف صورة فصل طويل تقدميية عروض قدميت. ج
 اكمل فصل ëكرس ٔ�نحبيث ëكون من الرضورة  غاية{ل أ?مهية من وا²داحلياتية ملبحوث 

قانون "عن ) Anderson, 1999(املبحوث كام فعلت دراسة ٔ�ندرسون  هذاملقوالت 
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ح�ث اخzمت الباحث دراسة احلياة يف ٔ�ح�اء املدينة ا¨اµلية ´لفصلني أ?µريëن " الشارع
فهيا �ىل  يغطى الطرق اليت هبا يغلب الرصاعلك فصل ملوضوع ٔ�سايس معني  ُكرس

ش�باب أ?مرëك�ني من ٔ�صل ٕافريقي ن��uة التضارب بني قانون الشارع، من ¢ح�ة، و�امل 
 �ىل الضوء �سلطٔ�ما الفصل الثاين ف  .من ¢ح�ة ٔ�خرى تقرةس� الوظائف والعام3 التقليدية امل 

مل ëمتكن من التغلب �ىل هذا التضارب، مث �سلط الفصل الثالث �ىل  اøي الشخص
  .التوðراøي اختذه خشص �ٓخر جنح يف الت�ٔقمل �ىل هذا قمل الرصاع والت�ٔ 

èس�ت�دم هذه الطريقة   :�²ٔدمه �ىل الرتكزي دون خمتلفنيعرض مقوالت م�حوثني . د
 ح�اة قصص من بدالً  الشامä القضا' دراسة هو النوعية ا¨راسة من الغرض ëكون عندما
 مع اتواحلوار  wقzباسات من مزجي �ىل �ش�متل الرسد ëزال الو .أ?رس ٔ�و أ?فراد

 يzÙقل عندماوهنا . ٔ�خرى ٕاىل قضية من ´لرضورة أ?فراد نفس ت�uع يمت ال ولكن املبحوثني
 �ىل اع�دا املفكرëن خمتلف جتارب ٕاىل الباحث �شري �ٓخر ٕاىل موضوع من الرئ�يس النص
 الاكمä خللف�ةا عن املزيد معرفة ذ� بعد {لقارئ ميكنو . {لموضوع جتارهبم ومالءمة ٔ�مهية

 يف تظهر اليت بيوجراف�ة املبحوثني ٕاىل الرجوع µالل من ²دة �ىل مشارك لك وظروف
ً́  wنتقال ٔ�يًضا {لقارئ ميكن الرتت�ب لهذا ن��uةو . ا¨راسة هناية ً́  ذها  النص بني وٕا'

 نم و´لرمغ. النص يفاملبحوثني املذ¹ورة  لتفا�الت ٔ�مكل س�ياق �ىل {لحصول والبيوجراف�ة
هنا  العام الهدف فٕان حمفوظة زالت ما حمددة مواضيع حول و�ٓراهئم املبحوثني تصورات ٔ�ن
  . أ?فراد ٕاىل ول�س والقضا' املوضو�ات ٕاىل wن�uاه لفت هو

 مل ٕان النوعية، ا¨راسات من العديد قzرصي  :العرض اجلدويل والشلكي والفوتوجرايف: »نيا
 والظواهر املش-ت مجيع تغطي اليت الرسدية قدمييةالت العروض �ىل متاًما معظمها، ëكن

 يف {لمبحوثني فردية ٔ�وصافًا ٔ�يًضا العروض هذه تتضمن قدو . دراس�هتا متت اليت وأ?²داث
 العرض من ٔ�خرى أ�مناط رسدها تضيف ٕاىل النوعية ا¨راسات بعضولكن هناك . ا¨راسة
 والرسومات اجلداول ذ� يف مبا ٔ�شاكل ٔ�و ~عروض تظهر �ٔن ش�ٔهنا من اليت التقدميي
 قابلية ٔ�كرث البيا¢ت جيعل مما البيا¢ت لعرض ممزية فرصة بديل لك يقدم ، ح�ثوالصور

وف� ييل عرض موجز للك  .و²دها الرسدية أ?وصاف ´حلا3 اليت تعرضها مقارنةً  {لفهم
  :بديل لعرض البيا¢ت
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ٕاال  أ?بعاد، ولكن قد تتعدد معدةوا?ٔ  الصفوف ،بعدëن اجلداول متثل ما �ادة :لو اجلدا. �ٔ 
 هذه تعترب ويف ا¨راسات النوعية �ادة ما. املشاهبة التقدميي العرض م�ادئ ٔ�يًضا ت�uعٔ�هنا 

 تþمن  ؤ�قل تفصيال ٔ�قرص املطلوبة اجلداول ðكون ورمبا. {للكامت #داول اجلداول
  .حتليالت الباحث يف املس�ت�دمة

. الkذج املصنعة ٔ�و ا�ططات ٔ�و الرسوم من نوع ٔ�ي الرسومات تغطي: لرسوماتا. ب
 ، ٕاذ ٔ�هنا توحضالنوعية البيا¢ت لعرض الفرص من العديد العروض من النوع هذا يقدمو 

{لقراء  اخzيارها مت اليتٔ�و التخطيط البياين م�طقة ا¨راسة  اخلريطة توحض قد، كام املاكن
 هذه مÔل ا¨راسات èس�ت�دم ما mالباً  �ø. {لمنطقة رسدي وصف ٔ�ي من ٔ�فضلبطريقة 
 من در#ة ب�ٔكربأ?سلوب  اهذ متتعوë . الرسدية أ?وصاف الس�تكامل والتخطيطات اخلرائط
 ميكنو . املثال س��ل �ىل احلي مÔل جغراف�ة، م�طقة �ىل نوعية دراسة ðركز عندما أ?مهية

 عىلف. ةجغراف� م�طقة �ىل ا¨راسة ðركز ال عندما حىت صä ذات ٔ�يًضا اخلرائط ðكون ٔ�ن
. أ?صلية املهاجرëن م�اطق تصور ٔ�ن املهاجرëن مجمو�ات ¨راسات ميكن املثال، س��ل

 املناطق ðكون عندما µاص õشلك مف�دة تفصيليةال  ٔ�و اكمäال اخلرائط ðكون ٔ�ن ميكنو 
 احلرضية املناطق ٕاىل القراء ٔ�ن تو#ه ٔ�يًضا {لخرائط ميكنو  .العامل من شهرة ٔ�قل ٔ�جزاء يف

ميكن ٔ�ن تغطي اخلرائط مسا²ات ساكنية ðمتثل يف بيا¢ت التعدادات الساكنية و . املعقدة
تظهر التطور الزمين مجلا�ات وتوزيع الساكن فهيا، كام ميكن ٔ�ن ðكون اخلرائط �رخيية 

 .معينة يف م�اطق معينة ðرتبط مبوضوع ا¨راسة

. النوعية يا¢تالب  لعرض »لثة طريقة الصور واملÙسوµات متثل :واملÙسوµات لصورا. ج
ب�ٔما¹ن معينة يف م�طقة ا¨راسة ٔ�و قد ðكون µاصة ´ملبحوثني ٔ�و  الصورفقد ðكون 

 الفوتوغراف�ة {لصور املكÔف الس�ت�داملونظرا  .ٔ�و ملالمح بي��ة ذات صä ´¨راسة تحفل 
ن الباحÔني من من µالل الهواتف اخللوية فقد مكن هذا الكÔري م اليوم�ة احلياة يف اليوم
 الفوتوغراف�ة الصور èس�ت�دم اليت ا¨راسات حتدد ٔ�ن جيب ë .�øكونوا مصورëنٔ�ن 

 والرتكزي إالضاءة مÔل( الف�ية الناح�ة منوذ�  الفوتوغرايف التصوëر جلودة �الية معايري
 الصور اكنت ٕاذا ما حتديد عند احلذر تو� جيبكام . الفين البناء ويف) الصورة وجحم

 ´لتÙس�يق #ذاب õشلك ٕانتا�ا س�يعاد ولو¢ً  المعة ~صوراً  ٔ�صالً  تظهر اليت الفوتوغراف�ة
 ´لطبعو. ا?ٔاكدميية املÙشورات معظم تطلبه ٔ�ن حيمتل اøي وأ?بيض وأ?سود الالمع mري



١٦٧  

، ح�ث وس�ياقها ا¨راسة من رئ�س�ًيا #انًبا لتعكس ج�د õشلك الصور اخzيار ٔ�يًضا جيب
 املتوقعة اجلودة و�ىل ا¨راسة �ىل سلًبا تنعكس ٔ�ن ميكن الضعيفة الفوتوغراف�ة الصورٔ�ن 
�ري، ح�ث  õشلك امل�ٔثورة لٔ�قوال معىن تعطي ٔ�ن اجليدة {لصور ميكنو . ا¨راسة لبق�ة

 من Ïسً�ا كونë ٔ�ن ميكنٔ�ما الÙسخ ف . لكمة ٔ�لفٔ�ن الصورة اجليدة ميكن ٔ�ن تتفوق �ىل 
وميكن ٔ�ن . ا?ٓخرون يzÙجها ليتا القدمية الفوتوغراف�ة والصور والرسومات الف�ية أ?عامل

 قدمية خريطةملبحوث، ٔ�و ا مذ¹رات صف,ات من صور مÔل أ?�رية القطعمتثل الصورة 
مبوضوع  الصä ذات أ?خرى العنارص من �دد ٔ�ي ٔ�و ا{لباس من منط ٔ�و مو²د زيل

   .النوعيةا¨راسة 

 ٔ�ي حتويل يثة õسهو3احلد المكبيوðر ت�uح ºرامج": الباور بويÙت"عروض الرشاحئ ٔ�و : »لثا
 العروض كثري من الرشاحئ؟ من مجمو�ة ٔ�ي تصلح هل ولكن. رشحية ٕاىل املواد من

 قد ðكون ٔ�و #ًدامعروضة خبط صغري  املقدمة يف اج�ع �لمي تتضمن معلومات التقدميية
 تصممي يف الواقع ل�س من الصعب. õسهو3 �لهيا التعرف ٔ�و قراءهتا يتعذر حبيث ´هتة

وف� . خ�اراهتم من اكٍف  بقدر العروض مقدمو هيمت ال قد لكنو  والفعا3، اجليدة الرشاحئ
  :ييل بعض املالحظات املمكن تنف�ذها {لحصول �ىل عرض رشاحئي ج�د

ٕاذ ٔ�نه يف ²ا3 املÙشورات  ،قوا�د التÙس�يق ضياmة مع تطبيق بعورة ٕا�ادة الص رض . �ٔ 
 ذ�، من النق�ض �ىلو . حمددة mري �يةزم  لفرتة املعروض حصاملكzوبة ميكن {لقارئ ٔ�ن يف

ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن تعليقات  )دقائق �ادةً ( الوقت من قصرية لفرتة فقط رشحية امجلهور ëرى
 ميك�نا ٕادراك �ø، ون��uةً  .الرشاحئاملت,دث تuس�ب يف رصف اه�م احلارضëن عن 

. لها امثäامل املعروضات من ٔ�قل معلومات حتمل ٔ�ن جيب املفضä الرشاحئ ٔ�ن يف الس�ب
 �ٔكرث ðكون ؤ�ن ٔ�كرب حروف اس�ت�دام ٕاىل الرشاحئ حتتاج املعروضات، لهذه و´لÙس�بة

 تت,دث كنت ٕاذا وµاصة تقرييب، توجهي�ي ومكبد�ٔ . ٔ�رسع õشلك الفهم وإالدراك يف õساطة
 من خطوط اس�ت�دام فميكن {لباحث الشاشة، من مسافة �ىل املشاهدون جيلس ٔ�ن ق�ل
  . لرشاحئا يف ٔ�كرب ٔ�و نقطة ١٨

�ادة ما ëكون النوع  أ?سايس من الرشاحئ هو اøي حيتوي �ىل  :الرشاحئ النصية. ب
 من سلسä تعرض ح�ث أ?وىل، الرشحية يف اللكامت هذه مÔل تظهر قد. لكامت فقط
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 من العكس و�ىل. س�تغطي يف العرض التقدميي اليت املوضو�ات حتدد اليت املرمقة العنارص
 wس�تzÙا#ات التقدميي تتضمن العرض هناية يف رشحية يف لكامتال هذه تظهر قد ذ�،

 الكÔري الباحÔني من العديد يضع النصوص، هذه عرض عند .الرئ�س�ية) ٔ�و املس�ت�لصات(
 نقطة لتوضيح أ?ساس�ية العبارات ٔ�و اللكامت حتديد من �دالً ف  الرشحية �ىل اللكامت من
). قصرية لكن( اكمä فقرة ذ�، من أ?سو�ٔ  ، بلاكمä مجä �ىل جند ٔ�ن الرشحية حتتوي ما

 تعمل الرشحية اكنت لو كام �اٍل، بصوت الرشحية" قراءة" ٕاىل الباحث يzÙقل ذ�، بعد
و�ø فعىل االباحث ٕاذا اكن . الشفه�ي التقدميي العرض من اجلزء لهذا نيص كرب¢مج
 ٔ�وصات، املس�ت�ل ٔ�و أ?ساس�ية، اللكامت �ىل قرصهأ�ن ي رشحية �ىل لكامتس�يضع 

ذ� ٔ?ن الهدف من . املشاهدات البحثية جوهر متثل اليت امجلل ٔ�جزاء ٔ�و العبارات،
 ،املس�ت�لصات ٔ�و أ?ساس�ية، اللكامت هذه تتذ¹ر امجلاهري جعل هو الرشاحئ هذه تصممي

  .¹رموز عقلية تذ¹ر املشاهد ´ملشاهدات التفصيلية لامجلمن  ٔ�جزاء ٔ�و العبارات، ٔ�و

 رشحية، �ىل نصية �ٔسطر وضع �ٔن يبدو ال : ذات التصممي احلراس�تغالل الرشاحئ. ج
 ذ� من أ?فضل. {لرشاحئ فائدة ا?ٔكرث wس�ت�دام هو �دد أ?سطر، عن النظر برصف

 .سابقة ا¹øر �ٔ�اله املصورة واملواد والرسومات ´جلداول فارmة رشحية صورة ملء هو
 ،السالسل حىت ٔ�و املصفوفات مÔل Éردة،ا املفاهمي لتقدمي ٕابدا�ًا ا?ٔكرث الطريقة تتضمنو 

 يف لكامت جمرد يه الرئ�س�ية املفاهمي ٔ�ن من الرمغف�. الهرم مÔل هنديس شلك يف تضميهنا
 أ?شاكل هذه ظهور ²ا3 يف wه�م من مزيًدا الرشحية تويل قد امجلاهري ٔ�ن ٕاال  القامئة

  .فقط س�يطةال�  اللكامت ٕاىل ´ٕالضافة أ?خرى الاكئنات ٔ�و الهندس�ية

 توضيح يف أ?خرى والرموز èسا�د أ?يقو¢ت :الرموز من وmريها أ?يقو¢ت اس�ت�دام. د
 ف�ية �كهة ٕاضافة أ?خرى والرموز لٔ�يقو¢ت كام ميكن. صعوبة ا?ٔكرث املفهوم�ة العالقات

 ا�تارة الرموز من مبجمو�ة النص ٔ�سطر من م�ارشة مجمو�ة اس�تكامل وميكن. الرشاحئ ٕاىل
  .أ?ساس�ية املفاهمي توحض واليت ج�د õشلك

�ىل ٕا�داداته  "الباور بويÙت"حيتوي ºر¢مج  :اخzيار أ?لوان وأ?سلوب الفين. ه
تتضمن إال�دادات wفرتاضية . ٕاÏشاء رشحية õرس�ة لباحث مناميكن wفرتاضية حبيث 

ت�اهل حث ٔ�ن ي وميكن {لبا. بعض أ?عامل الف�ية املتواضعة، مبا يف ذ� ا{لون wفرتايض
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ولكن يف ²ا3 الرغبة يف . ا{لون wفرتايض ٔ?نه ميكن ٕاÏشاء رشاحئ #ذابة ´ٔ?بيض وأ?سود
  : ةميكن مرا�اة امللحوظات التالي اس�ت�دام أ?لوان

ٕاال ٕاذا اكنت الصورة التصوëرية حتتوي (جيب �دم إالفراط يف اس�ت�دام أ?لوان جيب  •
. تþ الصورةحية ðكون Ïس�ة معربة عن والرش يف الواقع �ىل كثري من أ?لوان 

، ول�ست زر~شة حمتواها املوضوعيوليتذ¹ر الباحث ٔ�ن وظيفة الرشحية يه ٕاظهار 
  .من أ?لوان

ال يمت متيزي بعض أ?لوان õسهو3 من ِق�ل امجلاهري اليت جتلس �ىل ٔ�كرث املسافات  •
عوبة يف متيزيها صبح أ?لوان �ىل الرشحية ٔ�كرث صض، ومن مث فz العر ش�يو�ًا عن مقدم 

  معظم احلاالت، جند ٔ�نه يفىل س��ل املثالفع. ٕاذا مت جحهبا عن طريق لون اخللف�ة
و�ø جيب . بني اخلط أ?زرق ا¨ا¹ن واخلط أ?سود�دا ¹بريا {لمتيزي  يبذل املشاهد

�اقض õسهو3 ولكن ال ðزال مzوافقة مع {ل لسعي اuتعرف �ىل مجمو�ات أ?لوان اليت ت
مÔل ا{لون أ?زرق الفاحت والفيض (عض بدًال من الصدام مع بعضها البعض بعضها الب
  ). أ?محر والربتقايل وأ?صفر، وكذ� واøهيب

) مÔل ا{لون البين ا¨ا¹ن والبين الفاحت(ميكن اس�ت�دام ظالل خمتلفة من نفس ا{لون  •
wخzالفات بني الظالل خف�ة فقد ðكون . مس�3ٔ صعبة ملموسةلعمل متيزيات 

مث  خيتار الباحث ا{لونني أ?سود وأ?بيضاملشلكة ٔ�يًضا عندما وتتوا#د نفس . رص'ب
أ?جزاء  عند متثيلعىل س��ل املثال، ف. س�ت�دم ٔ�كرث من ظاللني من ا{لون الرمادي� 

والظل ا¨ا¹ن �ادة ما ëكون الظل أ?فzح  Pie chart ا�تلفة من خمطط داxري
. ٔ�مر حمفوف ´�اطر )الفاحت وا¨ا¹ن(ا الزوج ز هذجتاو �ادة ما يصبح لكن م�ëزëن، و 

والهس�توجرام رمبا يفضل هذه ا�ططات ا¨اxرية و�ø فعند تعدد القاطا�ات يف 
  .ظل »لث ٔ�و رابع ٔ�و ٔ�كرثاس�ت�دام ٔ�مناط خمتلفة مÔل اخلطوط بدًال من 

احئ �ام اكنت �ىل الباحث ٔ�ن يتذ¹ر ٔ�ن الرش  :التقدميي العرضرشاحئ �امل مسا�د يف ال . و
فالباحث نفسه ؤ�داؤه هو اøي جيب ٔ�ن . تظل ٔ�داة ðمكيليةمعدة بطريقة ممتازة ٕاال ٔ�هنا 

لعمل ق�ام الباحث ´ويعين ذ� من ح�ث ت�uع اسرتاتيجيات ٔ�خرى . مركز الصدارةحيتل 
احلرص �ىل �دم ، كام جيب �ليه لعرض التقدميي{ب�ساطة يل��ٔ Éرد القراءة  اجلاد حىت ال
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احلفاظ �ىل ، وµ�ٔريا جيب �ليه ت�دام الكÔري من الرشاحئ يف فرتة زم�ية قصرية {لغايةاس� 
  .مع��ىل جوهر  مجهور املشاهدëنðركزي 

  :حبوث دراسة احلا3 يف اجلدول التايل ٕاجراءاتمما س�بق ميكن تلخيص 

  الوظيفة  العملية  اخلطوة

  البداية

حتديد قضية ا¨راسة 
ٔ�و أ?س�ئä (والسؤال 

  ).ةالبحثي

ðركزي العمل، الت�ٔصيل النظري 
  .لٔ�س�ئä البحثية

 وðكوëننظرية ن ال ðëكو 
  مفرتضات

  .متكن من املرونة النظرية

  اخzيار احلاالت

  حتديد شامä معينة
حتد من التباëن اخلار, وتؤكد �ىل 

  الصدق اخلار,

املعاينة النظرية ال املعاينة 
  العشوائية

ة ðركز النظر حول احلاالت املف�د
نظر' مÔل احلاالت املتكررة ٔ�و متد 
النظرية من µالل ملء الفlات ٔ�و 

  .الفlات الفهمية

صياmة أ?دوات 
  والربوتو¹والت

  .الطرق املتعددة مجلع البيا¢ت
تدمع من ت�ٔصيل النظرية من µالل 

  .اهنيرب تثليث ا¨الئل وال
امجلع بني البيا¢ت النوعية 

  والمكية
  ل والرباهنيتدعمي الت�ٓزر بني ا¨الئ

  تعدد الباحÔني
يعزز من و�ات النظر املتباينة ويدمع 

  .الت�ٔصيل

الزنول ٕاىل 
  امليدان

تداµل مجع البيا¢ت مع 
الت,ليل مبا يف ذ� من 
املالحظات امليدانية ٔ�و 

  .احلقلية

�رسع من الت,ليل وëكشف عن 
  .التعديالت املف�دة مجلع البيا¢ت
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طرق مجع البيا¢ت املرنة 
wهتازيةو�  

متكن الباحÔني من اس�تغالل 
املوضو�ات ٔ�و القضا' الناش�ئة 

  .واملالمح الفريدة {ل,ا3

  حتليل البيا¢ت

  الت,ليل ا¨اµيل {ل,ا3
ميكن من إالدراك والتعرف �ىل 

البيا¢ت ويعمل �ىل التوليد أ?ويل 
  .{لنظرية

البحث عن أ?مناط ٔ�و 
أ?نواع �رب احلاالت 

  .ب املتباينة´س�ت�دام أ?سالي

تدفع الباحÔني {لنظر ٕاىل ما هو ٔ�بعد 
من إالنطبا�ات أ?ولية ومتكهنم من 

  .رؤية ا¨الئل �رب الرؤى املتعددة

èشك�ل الفروض 
  البحثية

اجلدو3 التكرارية لٔ�د3 للك 
  .ب�Ùان

حيدد من تعريف الب�Ùان ومن الصدق 
  .ومن ٕاماكنية الق�اس

التكرار، ول�س املنطق 
  . احلاالتالعيين �رب

  .يؤكد �ىل النظرية ويوسعها وحيددها

" الس�ب��ة"البحث عن دالئل 
  .بني العالقات

  .èسا�د �ىل حتق�ق الصدق ا¨اµيل

ت�ٔليف أ?دب 
  العلمي

املقارنة مع النتاجئ السابقة 
  .املعا¹سة

èسا�د �ىل بناء الصدق ا¨اµيل،  
وðرفع املس�توى النظري، وحتدد من 

  .تعريف الب�Ùا¢ت

  .املقارنة مع النتاجئ املشاهبة
تدمع التعممي، وحيسن من حتديد 

  .الب�Ùان، وëزيد من املس�توى النظري

  الuش�بع النظري عند إالماكن  بلوغ إالmالق
ëهن�ي اخلالصات عندما يصبح 

  .التحسن الهاميش ضئيالً 
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  الفصل التاسع

  الثقة يف دراسات احلا3 دمعتو�ات 

ب��اء ٔ�طر �ديدة لتق�مي دقة وثقوية البيا¢ت  النوعيون حÔونقام البا :التو�ات العامة
، كام قاموا بعرض تو�ات ٔ�و )Guba, 1981; Lincoln and Guba, 1985(النوعية 

 ;Krefting, 1991(اسرتاتيجيات خللق الصدق�ة وwنتقالية وwع�دية والتحقق�ة 
Sandelowski, 1986, 1993.(  رشكامÙة {لتق�مي النقدي {لبحوث ٕارشادات �ام قاموا ب

ومن هذه ). Forchuk and Roberts, 1993; Mays and Pope, 2000(النوعية 
  :التو�ات ما ييل

فعىل س��ل . ضامن وجود التفصيالت الاكف�ة حىت ëمتكن القارئ من تق�مي صدق�ة العمل
وضيح البحثية بصورة واحضة مع ت) ٔ�و أ?س�ئä(املثال جيب الت�¹ٔيد �ىل وجود السؤال 

كد من ٔ�ن تصممي ا¨راسة �ٔ وجيب الت). ٕاذا و#دت(ٔ�مهيهتا وكذ� الفروض البحثية 
يناسب السؤال ٔ�و أ?س�ئä البحثية، وكذ� حسن اخzيار احلاالت البحثية، ؤ�نه قد 

 ,Russell(مجعت البيا¢ت ؤ�دëرت ´لطريقة املناس�بة وµ�ٔريا حسن حتليل هذه البيا¢ت 
Gregory, Ploeg, DiCenso, and GuyaK, 2005 .( هذا ويعترب تثليث مصادر

من ٔ�مه wسرتاتيجيات واج�ة االتباع ¨راسة  Triangulationالبيا¢ت ؤ�نواع البيا¢ت 
وجيب ٔ�ن �س�متر الباحث مع املبحوثني لفرتة طويÏ äس��ا  .الظاهرة من م�ظوراهتا ا�تلفة

 حىت ميكن ٕادراك وفهم اجلوانب متكن من µلق �القة ثقة وتوافق بني الباحث واملبحوثني
م�اقشة اخلالصات ٔ�ثناء الت,ليل مع املبحوثني  كنمتو هذا . ا�تلفة {لظاهرة املدروسة

وتعترب مشاركة الباحÔني يف . ٔ�نفسهم من ٕادراك ٔ�فضل وصدق ٔ��ىل {ل�الصات البحثية
 ا�تلفني دراسات احلا3 من wسرتاتيجيات اجليدة يف دراسات احلا3 وذ� ٔ?ن الباحÔني

ميكن ٔ�ن يقوموا برتمزي نفس البيا¢ت بصورة خمتلفة متكن من م�اقشة هذه wخzالفات 
  .واخلروج خبالصات ٔ�كرث صدقا وسالمة

موقع دراسة احلا3 بطريقة موضوعية وذ� {لطبيعة الس�ياق�ة  هذا وجيب اخzيار
ميكن ٔ�ن يؤدي ٕاىل  اخzيار املوقع اخلط�ٔ  ٔ?نلالس�تدالالت املس�ت�لصة من دراسة احلا3 

فٕاذا اكن الغرض من حبث دراسة احلا3 هو اخzبار النظر'ت ٔ�و . اس�تدالالت µاطئة
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التوصل ٕاىل اس�تدالالت �امة فهنا جيب اخzيار مواقع mري مuشاهبة ¨راسة احلا3 وذ� 
فعىل س��ل املثال ٕاذا اكن الغرض من ا¨راسة هو فهم معلية . خللق التباëن يف املالحظات

يق ðك�ولوج�ا معينة يف رشاكت ف�جب اخzيار µليط من املÙش�ٓت الصغرية واملتوسطة تطب 
ختتلف ´خzالف جحم املÙش�ٔة �ٔم والك�رية الكuشاف ٕاذا ما اكنت معلية تطبيق التك�ولوج�ا 

دا �ىل ال�رس ومن مث فال جيب ٔ�ن ëكون اخzيار موقع ²االت ا¨راسة ا�هتاز' ٔ�و معمت. ال
لكن جيب ٔ�ن ëكون معمتدا �ىل املطابقة مع ٔ�س�ئä البحث من  ،وسهول الوصول ٕاليه

  ".Theoretical samplingاملعاينة النظرية "µالل معلية يطلق �لهيا 

ف�الرمغ من ٔ�ن . وال زالت هناك قضية خرى ðمتثل يف ٔ�ساليب مجع البيا¢ت بدراسة احلا3
سة احلا3 ٕاال ٔ�هنا جيب ٔ�ن تدمع املقابä الشخصية تعترب اكرث الوسائل تفضيال واتبا�ا يف درا

مÔل حضور لقاءات التنف�ذيني، ا{لقاءات (بوسائل ٔ�خرى مÔل املالحظة املبارشة 
مÔل التقارëر ا¨اµلية، الÙرشات، (، وكذ� الو»ئق )إال�الم�ة، و#لسات التخطيط

ة ، والس�الت أ?رش�يف�)وأ?وراق البحثية، ´ٕالضافة ٕاىل التق��ت اخلارج�ة يف الصحف
مÔل أ?�زة (، والتحف املادية )ا�ططات التنظميية والس�الت املالية وmري ذ�مÔل (

، وهنا جيب ٔ�ن يقوم الباحث بÔuليث ٔ�و التحقق من حصة البيا¢ت )وا�ر#ات وأ?دوات
  .املرصودة من µالل مقارنة wس�ت�ا´ت بني من ٔ�جريت معهم املقابالت

جيب يف بداية  :تصممي دراسة احلا3) ثبات(واع�دية ) صدق(التحقق من ثقوية 
يف ٔ�و صدق ا¨راسة النوعية معوما ل�س كام هو احلال  ثقويةأ?مر ٔ�ن Ïشري ٕاىل ٔ�ن تقوية 

 ،mري صادقة، مبعىن ٔ�هنا ðكون ٕاما صادقة ٔ�و يعرب عنه ´لوجود من �دمها¨راسة المكية 
نفكر يف �ٔن لك  ٔ�نها ٔ�و دمعه عند التحقق من صدق وٕامنا جيب النظر ٕاىل ا¨راسة النوعية 

ٔ�و قد ال ëكون  لك مهنا قد ëكون صادقا ،ا�تلفة املقوالتدراسة حتتوى �ىل العديد من 
?ٔكرب �دد ممكن من الهدف من دمع الصدق�ة هنا هو حماو3 حتق�ق الصدق�ة ٔ�ن ، و كذ�

  .ومن مث ميكن حتق�ق صدق�ة ا¨راسة لكها هذه املقوالت،

�اول ما¹سويلuوي Maxwell 'الل من الصدق�ة قضاµ ة يه �الصدق  ٔ�ن ٕاىل إالشارة
 من �ٓخر نوع ٔ�ي ٔ�و التفسري ٔ�و الرشح ٔ�و wس�تzÙاج ٔ�و الوصف مصداق�ة ٔ�و حصة"
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) Maxwell, 2009: 244-245(�  ويف مرجع �لٍ  ).Maxwell, 1996: 87( "التناول
  :الصدق�ة يقدم قامئة من إالجراءات اليت ميكن ٔ�ن èس�ت�دم ملقاومة مقوضات

اندماج الباحث لفرتة طويä يف العمل امليداين يك ëمتكن من الفهم العميق {لمواقف  .١
 .احلقلية مبا يف ذ� متك�ه من ðكرار مالحظاته ومراجعاته

ل�م تغطية املالحظات واملراجعات احلقلية ب��ا¢ت تفصيلية " �رية"توفري بيا¢ت  .٢
 .ومzباينة

وذ� من µالل احلصول �ىل انطبا�اهتم ورؤëهتم وذ� حتق�ق الصدق�ة �رب املبحوثني  .٣
 .لتقليل سوء فهم �ٓراهئم وسلو¹ياهتم

البحث عن ٔ�د3 مzباينة وعن احلاالت السلبية من ٔ�#ل اخzبار التفسريات البديä �ٔو  .٤
äاملقاب. 

 .جتميع أ?د3 املتقاربة من املصادر ا�تلفةالتثليث وذ� من µالل  .٥
وذ� ´س�ت�دام أ?�داد ٔ�و أ?رقام  Quasi-statisticsية اس�ت�دام إالحصاء الظاهر  .٦

قر بوجود يشء من µالل نريد ٔ�ن �احلق�ق�ة بدال من جمرد الصفات مÔلام عندما 
 ".م�uرش"، ٔ�و "¢در"، "منوذ,"اس�ت�دام صفات مÔل 

  .املقارنة الواحضة احملددة {لنتاجئ �رب الس�ياقات، ٔ�و امجلا�ات، ٔ�و أ?²داث ا�تلفة .٧
ثل اخzبارات الصدق والثبات لتصممي دراسة احلا3 يف صدق الب�Ùان ðمت و  .٨

Construct validity ,يل والصدق اخلارµوالصدق ا¨ا ،Internal and 
external validityع�دية ٔ�و الثباتwويتحقق ذ� ´تباع ا?ٓساليب . ، و

  :وإالجراءات التالية

  :ت�uع أ?ساليب التالية Construct validity ´لÙس�بة لصدق الب�Ùان: �ٔوال

اس�ت�دام املصادر املتعددة لالس�تدالل يف مرä² مجع البيا¢ت مÔل تثليث èسجيالت  .١
املقابä الشخصية والو»ئق واملصنو�ات املادية وmري ذ� من ٔ�#ل الوقاية من حتزي 

 ).Flick, 1992; Perakyla, 1997(الباحث 
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٢. w من äمجع ابناء سلس ä²ل اس�ت�دام الو»ئق احلرف�ة س�تدالالت يف مرÔلبيا¢ت م
{لمقابä الشخصية وتدوينات املالحظة ٔ�ثناء مجع البيا¢ت واليت ت�uح توفري wسuشهادات 

 ).Hirschman, 1986(الاكف�ة والتحقق من مصادر ٔ�د3 معينة 

خ�اريني مراجعة التقارëر أ?ولية ¨راسة احلا3 يف مرä² كتابة التقرëر اrهنايئ مع مراجعة االٕ  .٣
الرئ�س�يني ومسا�دي البحث {لو»ئق ؤ�جزاء من حتليل البيا¢ت والتقرëر اrهنايئ نفسه 

 ).Yin, 1994(لتغيري اجلوانب mري الواحضة 

  :ت�uع أ?ساليب التالية Internal validity ´لÙس�بة {لصدق ا¨اµيل: »نيا

ا¨ول يف مرä² حتليل  اس�ت�دام الت,ليل داµل احلا3، مطابقات اrمنط �رب احلاالت و�رب .١
 ).Miles and Huberman, 1994(البيا¢ت 

عرض أ?شاكل والرسوم التوضيحية يف مرä² مجع البيا¢ت لuسهيل معلية التفسري يف  .٢
 ).Miles and Huberman, 1994(مرä² حتليل البيا¢ت 

 من µالل الت�¹ٔيد �ىل ال�سك وèwساق ا¨اµيل {لنتاجئ يف مرä² حتليل البيا¢ت وذ� .٣
 ).Yin, 1994(التحقق املتقاطع ٔ�و املقارين {لنتاجئ 

  :ت�uع أ?ساليب التالية External validity ´لÙس�بة {لصدق اخلار,: »لثا

اس�ت�دام م�طق التكرار احلريف والنظري يف دراسة احلاالت املتعددة يف مرä² تصممي  .١
يف ) Ôل التصنيع واخلدماتم (²ا3 �رب صناعتني خمتلفzني  ١٥البحث، مÔل اس�ت�دام 

 ). Eisenhardt, 1989; Parkhe, 1993(ثالث دول 

حتديد جمال و²دود ا¨راسة ٔ�ثناء مرä² تصممي دراسة احلا3 {لمسا�دة يف حتق�ق تعم�ت  .٢
 Marshall(حتليلية معقو3 ول�س تعم�ت ٕاحصائية وذ� يف مرä² تصممي ا¨راسة 

and Rossman, 1989.( 

دالالت يف أ?دب املرجعي ٔ�ثناء مرä² حتليل البيا¢ت لتوضيح إالسهامات مقارنة wس�ت .٣
 ).Yin, 1994(والتعم�ت املوجودة يف ²دود ا¨راسة وشاملهتا ا�تارة 

  :ت�uع أ?ساليب التالية Reliability ´لÙس�بة لالع�دية �ٔو الثبات: رابعا
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 LeCompte( مرä² {/راسة الرتكزي �ىل التعرف �ىل النظر'ت وأ?فاكر اخلاصة ºلك .١
and Goetz, 1982.( 

الت�¹ٔيد �ىل التناسق بني القضا' البحثية ومالمح تصممي ا¨راسة يف مرä² تصممي ا¨راسة  .٢
)Yin, 1994.( 

 ,è)LeCompte and Goetzسجيل املالحظات وأ?فعال بصورة حمددة قدر إالماكن  .٣
1982(. 

اسة احلا3 يف مرä² تصممي البحث من µالل ميكن ٔ�ن يتحقق تطوëر وتنق�ة ºروتو¹ول در  .٤
 ;Eisenhardt, 1989(ٕاجراء �دة دراسات اس�تطالعية الخzبار طريقة أ?س�ئä وبناهئا 

Mitchell, 1993; Yin, 2003.( 

-Structured or semi اس�ت�دام ºروتو¹ول دراسة ²ا3 حمدد أ?س�ئä ٔ�و نصف حمدد .٥
structured )Yin, 2003.( 

من الباحÔني يتواصلون مع بعضهم بصورة مس�مترة حول قرارات مهنجية  wع�د �ىل �دد .٦
 ).LeCompte and Goetz, 1982(البحث 

 ,è)Nair and Riegeسجيل البيا¢ت م�اكنيك�ا مÔل اس�تعامل مس�ل ٔ�و ف�ديو  .٧
1995.( 

بناء قا�دة بيا¢ت ¨راسة احلا3 يف هناية مرä² مجع البيا¢ت وذ� ٕالماكن حسن تنظمي  .٨
 ).Lincoln and Guba, 1985(ثيق الكäz الك�رية من البيا¢ت اÉمعة وتو 

٩. äرية {لنتاجئ �رب املصادر ا�تلفة {لبيا¢ت ٔ�و املقارنة الت�¹ٔيد �ىل املقابÙاملس�ت )Yin, 
1994.( 

 ).w)LeCompte and Goetz, 1982س�تعانة مبراجعة الزمالء من الباحÔني  .١٠
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  ةــــــــــــــامتíاخل

م سواء يف ٔ�مرëاك ٔ�و يف ١٩٦٨سامه املؤلف م�ذ ٔ�ن معل ´لتدر�س اجلامعي م�ذ �ام  لقد
ومع التحوالت . البالد العربية يف Ïرش املهنج المكي والوضعية يف مرص بصورة µاصة

 والتطورات العلمية يف مهنجية العلوم wج�عية بدٔ�ت البحوث النوعية ودراسات احلا3
ب ºريقا مزتايدا يف اجلامعات واملؤسسات البحثية العاملية ðكuسèس�تعيد ºريقها، بل و 

املرموقة، ٕاال ٔ�نه لٔ�سف الشديد مل يصل هذا الربيق ٕاىل م�طقzنا العربية وإالفريق�ة ٕاال 
وال شك ٔ�ننا ش�يوخ املهنة مس�ئولون ´¨ر#ة أ?وىل عن هذا الت�لف، ولكن  .مؤخرا #دا

  .خلواتمي، وما ٔ�وت�مت من العمل ٕاال قليالكام يقولون ال فوات يف العمل، والعربة ´

لقد بدٔ� الكÔريون من ¹بار العلامء ٕاما ٕاىل التحول ٕاىل مهنجية البحوث النوعية بل 
والتخصص فهيا واحلصول �ىل ٔ�س�تاذëهتا، ٔ�و ٕاىل التحول ٕاىل �wرتاف ب�ٔمهية املهنج 

مشارف املعرفة  النوعي ورضورة التاكمل ب��ه وبني املهنج المكي من ٔ�#ل الوصول ٕاىل
ولقد بدٔ� ´لفعل �دد ¹بري من العلامء يف . املتاكمä والصحي,ة عن الظواهر wج�عية

 Campbell, 1975 and(تغيري و�ات نظرمه حول دراسات احلا3 والبحوث النوعية 
Eysenck, 1976 in Flyvbjerb, 2006( .ال ٕاىلÔزينك و{لنظر مë�ٔ Eysenck  ح�ث

ل�س ٔ�مال يف ٔ�ن  -ن �ريم ببرص¢ وننظر بعناية ٕاىل احلاالت املنفردةٔ�ح�ا¢ جيب �ٔ "يقول 
ذ� العامل أ?مرëيك ) Yin(ولننظر ٔ�يضا ٕاىل . "نربهن ٔ�مرا ما ولكن �ىل ٔ�مل ٔ�ن نتعمل ش�lا

هندي أ?صل وكتابه املÙشور يف مراجع هذا املؤلف و¹يف ٔ�ن هذا الكzاب اøي صدرت 
ي ٔ�صبح مرجعا ٔ�ساس�يا يف م�اجه البحث يف م وا٢٠١٤øم�ه ست طبعات �ٓخرها �ام 

وðرمج ٕاىل لغات �ديدة واøي من مس�ت�لصاته ٔ�ن دراسة احلا3  #امعات ودول �ديدة
وµاصة عندما ال  ٔ�س�ئلتنا عن ¹يف�ة الظواهر وس�ب��هتايه الس��ل ٕاىل معرفة إال#ابة عن 

uشف الظروف وعندما �ريد ٔ�ن �ك  ،�متكن من التحمك ٔ�و الت�ٔثري يف سلوك املبحوثني
الس�ياق�ة املرتبطة ´لظاهرة املدروسة، وكذ� عندما ال تتضح احلدود بني الظاهرة 

  .wج�عياملدروسة وس�ياقها 

 ٔ�ن يف ٔ�رغب ٔ��د ¢ح�يت، مع ذ�، مل ومن"، Weber ف�رب ولننظر كذ� ٕاىل ما قا�
عترب  الو²دة و�رى ملسمياتا نت�اوز ليك الوقت ²ان لقد. تفسري'ً  ´حÔًا ٔ�و وضعيا ´حÔًا ��
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�ا ف� أ?ساس�يةÙالل من حتق�قه حناول اليت جتمع بيµ املشرتكة  فالقوامس. حبوثنا ٔ�ساليب
�ا منÙعة نظري و�ة بي� نعيل من قميهتا ٔ?هنا تدمع قمية ٔ�ن قصوى، وجيب ٔ�مهية وذات مق

 ها،ندر~  ٔ�ن جيب فرعية ولكن فه�ي ٔ�خرى، ¢ح�ة من ٔ�ما wخzالفات،. ~علامء دور¢
النظر والت�ٔمل ليك نطور  ٕا�ادة هو ا?ٓن يوا�نا اøي الت,دي .ال جيب ٔ�ن تفرق�ا ولكن

 وراء ðمكن اليت {لمفرتضات النظرية واملهنجية ٔ�معق فهم ٕاىل نصل خطا´ #ديدا حىت
  (Weber, 2004: xii)" .حبوثنا

ل يه هذا وجيب ٔ�ن نعرتف ٔ�ن دراسة احلا3 ل�ست جمرد نوع من البحوث النوعية، ب
 ،wج�عي ح�ث �كuشف اÉهول داµل ²دود معروفة رخصتنا {لولوج يف �امل البحث

 .معارف�ا احلالية و�ٓفاق تطورها، ورصد يف الوقت اøي Ïس�متر ف�ه يف رصد ٔ�دائنا وتق�ميه
وëمتثل هذا الت,دي يف ٕادراك �ٔن البحوث النوعية ال تتوا#د يف فراغ، فه�ي يف احلق�قة 

�ش�متل هذا اÉال أ?عرض . من طرق البحث يف العلوم wج�عية جمال عريضجزء من 
و�لينا حنن الباحÔني ٔ�ن نعمل ونعمل تالم�ذ¢ ¹يف نبدي . �ىل طرق حبث ٔ�خرى mري نوعية

بعضا من معرفة تتعلق ºك�ف�ة ارتباط وان�ء البحوث النوعية ٕاىل هذا اÉال العريض من 
دون البحث النوعي ال ميك�نا إال²اطة ´لكÔري اøي و¹يف ٔ�نه ب ،حبوث العلوم wج�عية

لقد اتضح #ليا من هذا املؤلف ٔ�ن  .ميكن ٔ�ن نعلمه عن الظاهرة wج�عية ٔ�' اكن نوعها
التو�ات والنظرات النوعية يف بناء املعرفة تعد جزًءا ٔ�ساس�يا يف بناء املعرفة واكuشافها 

ب�ٔهنا ðكuشف ا¨ينام�ك�ات املتغرية {لظواهر وðمتزي البحوث النوعية . وتوضيحهاوتفصيلها 
وتق�يات املعلومات واالتصال، ومن مث wج�عية مÔل التحول ٕاىل ما بعد احلداثة والعوملة 

الطرق النوعية ´حÔهيا ٕاىل الuساؤل وطرح ٔ�س�ئä #ديدة ما اكنت لتzÙجها البحوث  فzحفز
  .المكية التقليدية

صعو´ت اليت ðكzنف ٕاجراء البحوث النوعية مقارنة هذا وال جيب ٔ�ن نتغافل عن بعض ال
. ´لبحوث المكية نظرا {لفلسفة �ٔو نظرية املعرفة اليت ين�Ôق مهنا � النو�ني من البحوث

وðمتثل هذه الصعو´ت بصورة ٔ�ساس�ية يف الباحث نفسه، ح�ث جيب ٔ�ن ëكون مدر´ 
حيتاج احث المكي اøي ال ومدراك لفلسفة ومهنجية وتدق�ق البحوث النوعية فرقا عن الب

ٕاال ٕاىل قدر اكف من إالملام ´¨راسات املوجودة والنظرية السائدة مث وضع èساؤالته 
وفروضه البحثية والتحقق مهنا ٕاحصائيا، ويمت لك ذ� يف سلسõ äس�يطة ذات اجتاه 
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و�ø ملوا�ة هذا الت,دي �لينا �ٔن نؤكد �ىل رضورة تدر�س . وا²د ٕاىل ²د ¹بري
الت,ليل النوعي لطالب العلوم wج�عية وتدريب الباحÔني �ىل ٕاجراهئا بطرق  مقررات

  . �ديدة من ال�سري حتق�قها

الت,دي الثاين هو ٔ�ن البحوث النوعية èس�تغرق وقzا طويال يف العمل امليداين مما ميثل 
كام . كذ�صعوبة {لباحÔني املتخصصني، ¢هيك عن الصعوبة اليت توا#ه الطالب 

ا¨راسات النوعية مكيات هائä من البيا¢ت احلقلية وأ?رش�يف�ة املتا²ة mري تè  þس�ت�دم
هذا الوقت الطويل وتþ المكيات الهائä . اليت تتوا#د �ىل مواقع ش�بكة املعلومات ا¨ولية

هذا ونظرا لطول . العامة اتمن البيا¢ت قد تؤ�ر �ىل معاجلة القضا' املل,ة {لس�ياس
ومن مث . قد ال جيد القراء وقzا اكف�ا �سuمثرونه يف قراءة هذه البحوثا¨راسات النوعية 

فهناك ²ا#ة مل,ة ٕاىل إالبداع يف معلية ت�س�يط مجع البيا¢ت يف البحث النوعي دون 
èشويه ٔ�و تقصري وذ� حىت جنعل البحوث النوعية يف مzناول مجهور ٔ�وسع وحتت 

  .ظروف ٔ�كرث تنو�ا

حوث النوعية، وٕان اكنت ال تنفرد هبا دون البحوث المكية، وهناك µ�ٔريا µاصية ممزية {لب
ولكهنا ðكuسب ٔ�مهية µاصة يف البحوث النوعية، ٔ�ال ويه ٕاماكنية ٕانتاج املعرفة الرتامكية 
الناجتة عن الفائدة أ?عظم املرتتبة �ىل مقارنة ومقابä ا¨روس املس�تفادة من خمتلف 

ابä ٕاىل اكuساب معق اكرب ونظرات تعمق�ة تعمتد تؤدي هذه املقارنة واملق. البحوث النوعية
ويف احلق�قة ðزداد ٔ�مهية هذه املزية . �ىل مقارنة ا¨راسات املتعددة يف البحوث النوعية

و�ø فعلينا ٔ�ن Ïشارك . اخلاصة {لبحوث النوعية لكام زاد إالق�ال �لهيا وكرثت دراساهتا
باحÔني والطالب واملهمتني وامجلهور العام ونÙرش دراساتنا يف البحوث النوعية بني خمتلف ال 

ومحدا à ٔ�ن ٔ�صبح التواصل �رب الش�بكة العاملية {لمعلومات والتواصل إاللكرتوين . نفسه
والÙرش إاللكرتوين م�رسا ¨ر#ة هائä لتحق�ق هذا التواصل وتþ املزية الهائä {لبحوث 

  . النوعية

�ٔن نتوقف عن wس�تغراق ، العلوم wج�عية، ؤ�¢ �ٔوهلمهذا الكzاب دعوة، قد ت�ٔخرت كثريا، ٕاىل طالب 
قمية البحث النوعي، و�ٔن نعيل قمية الفكر واملعاين البحيث المكي املتعايل õسحر الرمقنة، و�ٔن نلحق مبن �ٔدر¹وا 

كزي بتحق�ق التاكمل املهنجي، والت�ٓزر التفا�يل بني البحوث المكية والنوعية ´لعودة ٕاىل البحوث النوعية والرت 
   .wج�عية ، ذ� اله�ني الناشئ من ðزاوج هذëن النو�ني من البحوثحبوث أ?ساليب ا�تلطة�ىل 
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  قــــــــــــــاملالح

  مÔال لك�ف�ة بناء النظرية من µالل دراسة احلا3. ١ملحق 
Diaz Andrade, A. (2009). Interpretive Research Aiming at Theory Building: Adopting and 

Adapting the Case Study Design. The Qualitative Report, 14(1), 42-60. Retrieved 
from hKps://nsuworks.nova.edu/tqr/vol14/iss1/3 

ف من هذه ا¨راسة اكن الهد. ميثل هذا املثال رسا3 ا¨كتوراه اخلاصة مبؤلف هذه ا¨راسة
،  و¹يف تغريت طرق )ICT(هو اكuشاف ٔ�مناط اس�ت�دام تق�يات املعلومات واالتصال 

تعامل الريف�ني مع  بعضهم البعض اع�دا �ىل معلومات  هذه التق�يات واملتوافرة ²اليا يف 
 س�تة  جممتعات ريف�ة يف  م�طقة اك#اماراك شامل بريو، ويه من ٔ�فقر اÉمتعات الريف�ة يف

وقد توافرت هذه التق�يات ºمتويل من بعض املنظامت mري احلكوم�ة و�ات ماحنة . ا¨و3
وبذ� فقد مت . دولية من ٔ�#ل توفري املعلومات {لريف�ني لبناء قدراهتم �ىل التمنية احمللية

من µالل ðر¹يب هواتف ) إالنرتنت(توصيل ²اس�بات الكرتونية õش�بكة املعلومات ا¨ولية 
وقد ٔ��ح ðر¹يب م�افذ املعلومات . م٢٠٠٣مراكز معلومات حملية وذ� �ام فضائية يف 

هذه يف هذه اÉمتعات احمللية الس�تة الفرصة {لباحث �ٔن ëرصد ا¨ينام�ات اليت و¨هتا 
وقد اعترب . تق�يات املعلومات واالتصال داµل العالقات wج�عية بني الساكن احملليني

مس�تقال مل ëكن � سابق اتصال مع ٔ�ي من املمولني  مؤلف هذه ا¨راسة نفسه ´حÔا
وقد عرف الباحث هذا املرشوع من µالل ش�بكة . {لمرشوع ٔ�و الساكن احملليني

وقد ٔ�مىض . وقد وافق املمولون �ىل ٕاجراء الباحث لهذه ا¨راسة. املعلومات يف بريو
يف أ?'م القالئل أ?وىل  وقد قام. الباحث عرشة ٔ�'م يف لك  جممتع حميل مجلع بيا¢ته احلقلية

مبجرد مالحظة احلياة اليوم�ة وµاصة ٔ�مناط اس�ت�دام احلاسب ا?ٓىل، ويف نفس الوقت 
قام الباحث ب��اء جسور تعارف ومودة مع الساكن احملليني لتقليل در#ة الغربة ب��ه وب�هنم 

�ىل  وقد قام الباحث يف نفس الوقت ´حلفاظ. وكذ� ٕالماكنية الوصول ٕاىل م�حوثيه
در#ة من التبا�د اليت سا�دته �ىل ٔ�ن ëكون واعيا مجليع أ?ش�ياء اليت اعتربها الساكن 

وقد ٔ�دى ذ� ٕاىل النظر ٕاىل الباحث دامئا . احملليون ٔ�مورا �ادية يه يف �داد املسلامت
�ىل ٔ�نه مراقب µار, غريب ´لرمغ من قضاء الباحث وقzا طويال مع املبحوثني 

)Trauth, 1997; Walsham, 1995a(. 
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 Analyticalاحلدود الت,ليلية اعتبار وقوع هذه ا¨راسة يف م�طقة  و�ىل
borderlands ويه �امل ما بني الفضاء إاللكرتوين ومس�تعمليه، وح�ث حتدد القمي ،

، فقد ا�هتج الباحث )Sassen, 2004(الثقاف�ة طريقة اس�تعامل احلاس�بات إاللكرتونية 
ويعترب هذا . Interpretive case study approachمدµل دراسة احلا3 الفهمي 

املدµل م�اس�با {لوصول ٕاىل فهم موثوق {لتفا�ل املعقد بني إالÏسان واحلاسب إاللكرتوين 
 Ciborra, 2004; Myers, 1997; Orlikowski(داµل نطاق س�ياقه wج�عي 

and Baroudi, 1991: Walsham, 1995a, 1995b .(   
لقد سا�د تصممي دراسة احلا3 الباحث يف حتديد الوقت  :نة النظريةو²دة الت,ليل واملعاي 

وح�ث ٔ�ن دراسات احلا3 متثل ²االت حمددة ودق�قة لظاهرة . واحلدود املاكنية {لبحث
لقد . فقد اكنت اخلطوة أ?وىل يه حتديد و²دة الت,ليل) Schwandt, 2001(معينة 

حتت تصممي لكي ¨راسة احلا3 املتعددة    اعترب لك جممتع حميل و²دة فرعية مفردة {لت,ليل
)Yin, 2003 .( طق التكرار�وال يعىن تصممي دراسة احلا3 املتعددة ٔ�ن الباحث قد اتبع م

Replication logic شاهبة، وال نظر' من ٔ�#ل توقعuال حرف�ا من ٔ�#ل توقع نتاجئ م ،
zبار ٔ�ي فروض حبثية �ٔو مل يقم الباحث ´خ ).  Yin, 2003(نتاجئ مzناقضة كام اقرتح ëن 

ومع ذ�، فقد ٔ�دى تصممي دراسة احلا3 املتعددة ٕاىل فهم ٔ�معق وتفسري . ٔ�طر نظرية معينة
فقد اكن الباحث �سعى ملعرفة القضا' الرئ�س�ية اليت . ٔ�فضل لقضية البحث موضع ا¨راسة

د موافقة وبع. متك�ه من فك شفرات املشلكة املعقدة وٕالقاء الضوء �ىل ٔ�بعادها ا�ت�lة
م واس�متر فهيا ٢٠٠٥بدٔ� الباحث دراس�ته احلقلية يف يوليو ) نيوزيالنده(#امعة ٔ�و�ند 

وقد اضطر الباحث ٕاىل تغيري خططه الÙشاطية والزم�ية نظرا . يف بريو ٢٠٠٥حىت نومفرب 
وقد اكن �ىل الباحث ٔ�ن ëكون م�فz,ا . لظروف mري مzوقعة ٔ�ثناء مجع البيا¢ت احلقلية

يت تضطره ٕاىل ت�uع البيا¢ت ح�� اكنت وذ� من ح�ث املوقع اجلغرايف {لظروف ال
واكن هذا تطبيقا لكون الباحث مر¢ وقابال {لت�ٔقمل . {لمبحوثني ومن ح�ث توافر البيا¢ت

)Eisenhardt, 1989; Trauth, 1997; Yin, 2003  .( و´لرمغ من ٔ�ن حتديد
ٕاال ٔ�نه مل ëكن حتديد أ?فراد املمكن اش��هلم  املبحوثني لهذه ا¨راسة قاب� بعض الت,د'ت،

يف هذه ا¨راسة يف اÉمتعات الصغرية اليت متثل حقل مجع بيا¢ت ا¨راسة ٔ�مرا ٔ�و معلية 
وقد متكن . وقد سهلت #Ùس�ية الباحث البريوف�ة من هذه العملية ¨ر#ة ¹برية. صعبة
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حلصول �ىل ٔ�سامء أ?ش�اص الباحث  ٔ�ثناء مفاوضاته مع اجلهة املاحنة {لمرشوع من ا
لقد اكن هؤالء أ?ش�اص مه نقاط اتصا� أ?وىل يف لك . املس�ئولني عن مركز املعلومات

جممتع حميل ح�ث قاموا مبهمة إالخ�اريني اëøن ٔ�وصلوه من µالل معاينة ¹رة الثلج ٕاىل 
يويم مع وقد متكن الباحث من µالل تفا�� ال . هؤالء املبحوثني املتحمسني {ل,اسب ا?ٓيل

املعاينة "هذا وقد اس�ت�دم الباحث فكرة . الساكن احملليني من حتديد املبحوثني ا?ٓخرëن
وتتطلب املعاينة النظرية ٔ�ن ëكون الباحث مر¢ {/ر#ة اليت . µالل مع� احلقيل" النظرية

ëمتكن من µاللها من حتديد أ?ش�اص املمكن اش��هلم يف ا¨راسة واëøن ميكن ٔ�ن ميدوا 

 :Categories )Dey, 1999احث ب��ا¢ت مقارنية م�اس�بة وذات قمية لبناء الفlات الب
املشارك �ٔو املبحوث اجليد �ىل ٔ�نه ) Morse, 1994: 228(هذا ويعرف مورس ). 5
الشخص اøي ميتþ املعرفة واخلربة اليت يتطلهبا الباحث، وميتþ القدرة �ىل اrمتعن "

قابلته الشخصية واøي ëكون ¨يه الرغبة يف املشاركة يف والتعبري، وميتþ الوقت الاكيف مل
هذا وجيب إالشارة ٕاىل ٔ�نه ال ميكن تق�مي ٔ�مهية �ٔفاكر املشاركني {لمشلكة البحثية ." ا¨راسة

ٕاال بعد مجع البيا¢ت، ح�ث ٔ�ن الباحث قد قاب� بعض احلاالت اليت مل ëمتكن املشار¹ون 
  لفهيا من ٕامداده ب��ا¢ت اكف�ة {لت,لي

  : Corroboration and the Chain of Evidenceالتحقق وسلسw äس�تدالل 

متثلت البيا¢ت . الباحث يف هذه ا¨راسة مصادر البيا¢ت أ?ولية والثانوية لقد اس�ت�دم
أ?ولية يف املقابالت الشخصية املتعمقة ومدو¢ت احلقل والصور الفوتوغراف�ة ب�k متثلت 

تو'ت وسائط تق�يات املعلومات واالتصال ´ٕالضافة ٕاىل املعلومات البيا¢ت الثانوية يف حم 
سا�دت املقابالت الشخصية يف الكشف عن مفاهمي ومعاين وقصص وµربات . املÙشورة

 ;Collis & Hussey, 2003(ا¨راسة ومشاعر ودوافع املبحوثني ´لÙس�بة ملشلكة 
Tacchi, Slater, & Hearn, 2003; Walsham, 1995a; Yin, 2003.(   مت

مقابä خشصية مzعمقة ´{لغة أ?س�بانية، لغة ٔ�م الباحث واملبحوثني، مت èسجيلها  ٣٨ٕاجراء 
واش�متلت املقابالت �ىل مثانية من ر�اة وممويل املرشوع  وثالثني من املنتفعني من  .وكتاºهتا

طة صف,ة خمطو  ٢٠٠وقد مÔلت املدو¢ت ٔ�و املشاهدات احلقلية �ىل ٔ�كرث من . املرشوع
´ليد، ح�ث جسلت تþ املدو¢ت يوم�ا واحzوت �ىل �ٔوصاف تفصيلية ورشو²ات 

وقد اكنت هذه املدو¢ت مف�دة  وµاصة عندما . {لظاهرة املالحظة µالل العمل احلقيل
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وقد عكست املدو¢ت احلقلية . �س�ت�دمون لغة õس�يطة حمددة يف ٕا#ا´هتماكن املشار¹ون 
 تفسريات ملوضوع البحث جبانب ¹وهنا ٔ�وصافا واقعية بعضا من الت,ليل ٔ?هنا حتتوي �ىل

وقد اكن    ).Eisenhardt, 1980: 539(وبذ� فقد تداµل مجع البيا¢ت مع الت,ليل 
الهدف من الصور الفوتوغراف�ة هو عرض شهادة واحضة شلكية لس�ياق ا¨راسة و¨مع 

صورة  ١٠٠دد هذه الصور وقد بلغ �. التفسريات اليت قام هبا الباحث ٔ�ثناء مجع البيا¢ت
وقد وحض مدى فائدة هذه الصور µالل مرä² حتليل . اكنت مف�دة ٔ�ثناء حتليل البيا¢ت

البيا¢ت، ح�ث وفرت نو�ا من التدعمي والصدق ل²�ٔداث املشاهدة، كام مك�ت الباحث 
ام و´لÙس�بة {لبيا¢ت الثانوية، فقد ق. ٔ�ن ëمتعن ؤ�ن يصل ٕاىل تفسريات {لس�ياق wج�عي

مÔل حمطات ٕاذا�ة الراديو (الباحث بت,ليل حمتوى وسائط تق�يات املعلومات واالتصال 
، وقام ٔ�يضا بت,ليل )احمللية وكذ� موقع املرشوع �ىل الش�بكة ا¨ولية {لمعلومات

وقد ٔ�مكن من  ).مÔل البيا¢ت الساكنية، واخلرائط، وتقارëر املرشوع(املعلومات املÙشورة 
علومات إالذا�ة احمللية فهم نوع املعلومات اليت قد�ا املرشوع، ٔ�ما µالل حتليل حمتوى م

املعلومات املÙشورة فقد ٔ�مدت الباحث ´ملعلومات اخللف�ة والس�ياق�ة واليت قام املرشوع 
 وحتليلها وتنظميها، املرتامكة، أ?د3 من #ديد مصدر لك èسجيل متوقد . �ىل ٔ�ساسها

 ٕانتاج متوقد . الباحث ٕاrهيا توصل اليت النتاجئ ت�¹ٔيد يف ت هذه أ?د3سا�د لقدو . بعناية
 ٕانتاج القصد من ëكن مل، وº NVivoرامج حزمة ´س�ت�دام احلا3 دراسة بيا¢ت قا�دة
، وٕامنا اكن القصد هو الوضعية الناح�ة من املوثوق�ة حتق�ق هو احلا3 دراسة بيا¢ت قا�دة
 اكنت البيا¢ت اليوم هناية يفو ٔ?د3،ا من سلسä �ىل احلفاظ ٔ�#ل من البيا¢ت توثيق
  السلسä من أ?وىل احللقة èشلك

 التفكري تنف�ذ بد�ٔ  البيا¢ت، جتميع عدب :الرتمزي النظري، والuش�بع النظري، والتعممي النظري
والرموز احملددة،  ولية،الرموز ا?ٔ  يتضمن اøي النظري من µالل الرتمزي wس�تقرايئ

. نظريةال  تعم�تواøي ٔ�دى ٕاىل ال  النظري wكتفاء يتحقق ٔ�ن ٕاىلوالفlات، واملوضو�ات 
 البيا¢ت ðرمزي �ىلالغرض اrهنايئ من النظرية اÉذرة ال يقzرص فقط  ٔ�ن ٕاىل إالشارة جتدرو 

 هذه تÙش�ٔ  ٔ�ن جيب و´ملثل،. وٕامنا الغرض أ?سايس مهنا هو توليد النظرية مجعها مت اليت
  .مدار التطور املفهويم �ىل، و مس�بقة فرضية ي�ٔ  من ول�س البيا¢ت، من النظرية
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 ٕاجراء يف الرشوع فقد قرر الباحث ،شامä مzعددةونظرا ٔ?ن دراسة احلا3 يه دراسة 
 حفص عند جممتع لك يف عقليا wنغامس µالل من ²دة �ىل ²ا3 لك هنج �ىل الرتمزي

 أ?مناط رموز حنو التفسري من القليل مع وصف�ة رموز من ولقد انتقل الباحث. البيا¢ت
 بني وامجلع اrمتيزيوذ� من ٔ�#ل  wس�تدالل، من ٔ�كرب قدر مع التجريد من ٔ��ىل مبس�توى
 من وا²دة حلظة يف املعينة الرموز ٔ�ن ٕاىل إالشارة جتدر ذ�، ومع. اÉمعة البيا¢ت
 حتق�ق ٔ�#ل من الت,ليل معلية طول �ىل تغيريها �ٔمكن ح�ث »بتة، ðكن مل الت,ليل

 و�ىل مدار). Miles and Huberman, 1994; Urquhart, 2001( والتنق�ة �حالتنق 
 حول النظرية أ?فاكر بناء ٔ�#ل من مف�دة الت,ليلية املذ¹راتاكنت  الرتمزي،معلية  ٕاجراء
 ;Charmaz, 2006; Dey, 1999; Glaser, 1978, 1992(الناجتة ٔ�و الناش�ئة  الرموز

Strauss, 1987; Strauss and Corbin, 1990; Urquhart, 2001.(  اللµ ومن
 ,Glaser(و #ل�سار  )Glaser, 1978; 1992(#ل�سار  طرح أ?س�ئä اليت اقرتÂا

 ما" ٔ�وًال، فقد èساءل الباحث. متكن الباحث من ٕاظهار الرموز ٔ�و التوصل ٕاrهيا) 1978
موضوع هو املوضوع اøي متث� بيا¢ت هذه ا¨راسة؟ وذ� من ٔ�#ل ادراك ٕاماكنية وجود 

بديل ملا اكن الباحث ينوي ٔ�صال دراس�ته، ذ� ب�ٔن الباحث قد مسح {لبيا¢ت نفسها �ٔن 
ما يه الفlة، ٔ�و ما يه اخلاصية املعينة من الفlة "مث س�ٔل الباحث . تت,دث عن طبيعهتا

من البيا¢ت؟ وذ� من ٔ�#ل التوصل ٕاىل الرابطة بني البيا¢ت " القطعة"اليت تب��ه هذه 
اش�ئة ٔ�و املتوصل ٕاrهيا، ´ٕالضافة ٕاىل الرابطة بني تþ الرموز املتوصل ٕاrهيا والرموز الن

وذ� لكه من µالل النظر ٕاىل الروابط املفاهميية داµل هذه المكية الهائä من البيا¢ت 
وذ� " ما هو هذا اøي حيدث فعال يف البيا¢ت؟"وµ�ٔريا، èساءل الباحث . mري املنظمة

ضا' اجلوهرية ح�ث ²اول الباحث فهم املعاين اخللف�ة من من ٔ�#ل اكuشاف مسار الق
  .ٔ�#ل الوصول ٕاىل تفسري ملوضوع ا¨راسة

 ;Strauss, 1987( "حتليليا البيا¢ت"قام الباحث بتجزيء  أ?ويل، {لرتمزي ´لÙس�بةو

Strauss and Corbin, 1990 ( ح البيا¢تzمث قام بف)Glaser, 1987, 1992( هذا ،
ë يøالبيا¢ت من مقطع لك أ?فعال يف"رى يف الوقت ا) "Charmaz, 2006.(  

. البيا¢ت مضن اكمä مفاهمي ٔ�و ٔ�فاكر ظهور عند الرموز حتديد معيار اختذ الباحث لقدو  
 ٕاىل العودةمعلية ðكرارية تضمنت  البيا¢ت ملثيالت املس�مترة املقارنة معلية اكنتوقد 
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 هناية يفو. املناس�بة {لرموز املشاركني اء�ٓر  ختصيص لضامن أ?ح�ان من كثري يف النصوص
  .ٔ�ولًيا رمًزا ١٦٥توصل الباحث ٕاىل  املرä² هذه

 الرموز ٔ�مه من ظهرت اليت املركزة، الرموز ٕاىل الباحث انتقل أ?ويل، الرتمزي اك�ل مبجردو 
 ٔ�#ل من مًعا ´لفعلاÉزٔ�ة  البيا¢تمث وضع الباحث ). Charmaz, 2006( أ?ولية
 ,Glaser(واحض  منوذج ٕاىل تؤدي اليت املهمة املتغريات بعض حول الت,ليل كزيðر  حتديد

1978, 1992; Strauss, 1987; Strauss & Corbin, 1990 .(جراء دامئًا واكن يقوم ٕ́ 
�د ´س�مترار، ويuساءل مقار¢ت،uديدة ٕاماكنيات عن وحبث أ?فاكر، ٕاىل واس# 

)Charmaz, 2006; Glaser, 1978( هناية، يفو. الناش�ئة املركزة رموزال لتحسنيrا 
 همعرفz الباحث ٔ�حرض ٔ��ىل، ٕاىل ٔ�سفل من الرتمزي تق�ية µاللومن . رمزا مركزا ١٦ ظهر

 ,Glaser( النظرية الناح�ة من معقو3 لتكون هبا املرتبطة وأ?فاكر هوµربات السابقة
تعمتد �ىل ٔ�صول اليت  البارزةاملركزة  الرموزقام الباحث بت,ديد  ذ�، بعدو ). 1978

�د ٕاىل قمية الفهوم اللكية uسè ج�دة يف الت�ارب السابقة، واليت)Dey, 1999, p. 147.( 
 Concept-indicator model املفهوم مؤرش منوذج تطبيقواس�متر الباحث يف 

)Glaser, 1978 (الل منµ شابه ٔ�و#ه عن حبثا البعض بعضها مع الرموز مقارنةuال 
 ²دودها اكنت mالبا ما اليتو  الناش�ئة، الفlات اكuشاف ٔ�#ل من ب�هنا ف� وwخzالف

 وتصنيف ðرمزي عن الباحث توقفمث . فlات مخس حتديد مت �ø، ون��uة. mامضة
 موضو�ان ظهر النقطة، هذه عندو . النظرئ�و الuش�بع  wكتفاء ٕاىل وصل عندما البيا¢ت

 ).Charmaz, 2006( الفlات يف املوجودة أ?ساس�ية أ?مناط ٔ�و املعىن ميثالن ٔ�ساس�يان
 وٕانتاج ورشÂا، املطرو²ة املشلكة يف التفكريمن  الرئ�س�يان املوضو�انوقد مكن 

نتا�ا قام الباحث اليت النظرية. النظرية التعم�ت  ونظرية" هو ما" لت,ليل نظرية اكنت ٕ́
 املعلومات ðك�ولوج�ا تدµل بني والتفا�ل ،)Gregor, 2006" (¹يف" لرشح

 نفسها النتاجئ تتعدىو . الس�تة الريف�ة اÉمتعات يف املوجود wج�عي الÙس�يجو  تصاالتواال
 الهدف الرئ�يس عن القارئ ان�uاه ٔ?هنا قد ترصف ،الورقة البحثية هذه من الهدف نطاق
  ,Díaz Andrade and Urquhart ٕاىل املهمتون القراء وميكن ٔ�ن ëرجع( الورقة لهذه

2009.(  
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 Inductive thinkingلطريقة التفكري wس�تقرايئ  مÔال. ٢ملحق 
procedure 

  اس�ت�دام أ?فراد لتق�ية املعلومات واالتصاالت :Theme 1املوضوع أ?ول 
 Diaz Andrade, A. (2009). Pp. 57-58: املصدر

 Initial codesالرموز أ?ولية 
 Focused الرموز املركزة

codes 
 الفlات

Categories 
سطة الÙساء، wرتباط طويل املدى ´لتعلمي، تق�مي ٔ�قل بوا

توقعات تعلمي أ?رسة، �دم wرتباط ´لتعلمي، مقارنة نوعية 
 اrمتكني، ٔ�#ل من املعمل، التعلمي التعلمي، إالميان ´لتعلمي، الم�االة

 حمدودة فرص التعلمي، حتق�ق الهدف من يف اليقني �دم
 التعلمي بني والفرق يف الريف، أ?م�ة املتعلمني، mري لٔ�ش�اص

  .والقدرات اøاتية الرمسي

  النظرات جتاه التعلمي

 القراءة املتخصصة، أ?م�ة العامة، القراءة املدرس�ية، القراءة  القدرات الفردية
  .ا¨ي�Ùة والقراءة القراءة، تناول �دم الوظيف�ة،

  �ادات القراءة

، الشغف ´لمكبيوðر، التدريب الرمسي، التدريب mري الرمسي
 ºر¢مج �دم وجود ،الت�ديد قمية المكبيوðر، عن رتاجعال

 ب�ٔ�زة الوعي احلداثة، من اخلوف إاللزايم، التدريب تدريب،
 المكبيوðر المكبيوðر، ٔ��زة جتاه أ?ج�ال مواقف المكبيوðر،
  .المكبيوðر ملك�ة التدري��ة، ا¨ورات {لتقدم، ̈ٔداة

  تعمل المكبيوðر

 �ائالت ،حمرتم المكبيوðر، قدرات ٔ�#ل ا¨فاع من ،الشهرة
العالقات  المكبيوðر، ?ٔ�زة معارضة حمرتمة خشصية مؤ�رة،

  .س�ياس�يةال 
  معروفة خشصيات

  أ?Ïشطة الفردية

 أ?هداف، حتديد توجهي�ي، دور Ï�ٔشطة، تنظمي متثييل، دور
  .مؤ�رة م�ظمة ،عن بعد متثيل رمسي، م�دوب طبيعي، قائد

  اÉمتعية الق�ادة

 املهنية، ا?ٔهداف مكفوض، العمل الشخصية، أ?هداف
 خماطر الشديدة، العز3 �ٓخر، ماكن يف التعلمي العمل، ٔ�هداف

 رä² ماكن، لك يف املتعددة wج�عية الروابط السفر،
  .إالقلميية البعيدة، املنظامت يف املشاركة تعلميية،

التعرض ٔ�و wنفzاح 
  احلرضي

 الق�ام ميكن موقف ضل،ٔ�ف فرص عن البحث م�ادرات، تقدمي
  wع�د ثقافة ´لنقص، الشعور القدرية، wبتاكر، به،

  املبادرة در#ة

 تغيري،¹و¹يل {ل  العمل ،املنافع ٕادراك �دم ،ق�ول بعض التجريب
 فهم سوء {لزرا�ة، المكبيوðر ٔ��زة wنفzاح، الريف�ة، القمي

  ق�ول احلداثة
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  ريف�ةال الب�lات يف ا�تلفة وأ?ولو'ت المكبيوðر، ٔ��زة

 
ðاكمل الش�باكت wج�عية من µالل تق�ية املعلومات واالتصال: املوضوع الثاين  

 Diaz Andrade, A. (2009). Pp. 59-60: املصدر
 الرموز أ?ولية الرموز املركزة الفlات

 احلياة امجلعية

 التفا�ل املعتاد
، السوق كنقطة م�افع العالقات، ا¨مع أ?رسي، �القات الو#ه {لو#ه

 . لقاء، ش�باكت أ?عامل، العالقات ا¨امئة، الش�بكة احملدودة

wن�ء {لمجمتع 
 احمليل

املؤسسات املق�و3، التبادل، الشعور ´الن�ء اجلزيئ {لمجمتع احمليل، الثقة 
بني الناس، احلدود ٔ�و الفواصل الريف�ة احلرضية، احلكومة املركزية، 

نظامت احمللية الطوعية، wف�zار ´Éمتع احمليل، املؤسسات املعطä، امل 
العمل اخلريي، التنظمي الس�يايس، امحلاية امجلعية، �دم الثقة يف 

 . السلطات الرمسية، الالم�االة املؤسسة

  مشاركة املعلومات

الق�وات mري الرمسية، الق�وات الرمسية، wجتاه العام حنو املعلومات، 
ة املعلومات، wع�د �ىل املصادر اخلارج�ة، إالذا�ة ´لراديو، مسرس 

البحث الÙشط عن املعلومات، ا{لو²ات، احلا#ة ملعلومات حمددة، 
  .التواصل الكzايب، احلا#ة {لعناية ´لفال²ني، أ?عامل الناقä {لمعلومات

اس�ت�دام 
 احلاسب ا?ٓيل

الuش��ك 
  wفرتايض

وين، احملافظة �ىل توس�يع ش�بكة االتصاالت، التواصل ´لربيد إاللكرت 
التواصالت القامئة، االتصاالت اليوم�ة، ا¨ردشة ¹وس�يä {لتواصل، 
االتصاالت املهنية، االتصاالت من ٔ�#ل ²ل املش-ت، التفا�ل بني 
مدëري مراكز املعلومات، فرص العمل، التقريب بني الناس، التعمل من 

اكدمييةا?ٓخرëن، االتصال الرسيع، ٔ�داة االتصال، املايض، االت   .صاالت ا?ٔ

البحث عن 
  املعلومات

 {لمعلومات، حمدود mري مكصدر إالنرتنت التقليدية، املصادر ðاكمل
 مzخصصة، تق�مي معلومات �ىل احلصول اس�مترار إال²اطة ´ملعلومات،

 املعلومات {لتقدم، المكبيوðر ٔ��زة اس�ت�دام املعلومات، مالءمة مدى
 احلصول ´لتعلمي، اخلاصة املعلومات ،املعلومات قمية ´rمتكني، اخلاصة

  .اÉانية املعلومات الرسيع �ىل املعلومات،

  ٕا�داد الو»ئق
العرض اجليد، إالنتاج اجليد، ٔ�داة #ديدة لالتصال الوريق، املذ¹رات 

  .الشخصية

مفهوم مركز 
 املعلومات

  إالسهام

 �امة، اتصال ٔ�داة هاتفي، اتصال تدريب، مركز مصدر املعلومات،
 توفري {لرتف�ه، مسا²ة اجلوهرية، القمية الش�باب، من تقدëر وضعم

 العمل، ورش ماكن التدرجيي، �wرتاف واملال، الوقت عن معلومات
  .´حلاسوب الفوري wه�م االتصاالت، مركز التقدم، رمز

wس�uاء و�دم   ختصيص سوء ، مق�دة فائدة خشصية، ضغاxن بطيئة، اتصال رس�ة
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 توظيف حتملها، ميكن ال رسوم اخلدمة، سوء ،مركز املعلومات ٔ��زة  الرضا
 الر�اية، قw äس�تدامة، خماوف اخلصوصية، انعدام املتطو�ني،
اس�ت�دام مركز  �دم النخبة، مجمو�ة ق�ل من المكبيوðر اس�ت�دام

 غرض يتحقق، مل و�د �دم wخzالف عن الاكب��ات العامة، املعلومات،
  .مو�ةمس mري ٔ�صوات معروف، mري
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  مÔال {لمنوذج ا�تلط {لبحوث النوعية. ٣ملحق 
Kenneth F. Hyde, (2000). "Recognising deductive processes in qualitative research", 

Qualitative Market Research: An Internationa Journal, Vol. 3, Issue: 2, pp. 82-90, 
hKps://doi.org/10.1108/13522750010 

تناولت ا¨راسة ." �wرتاف ´لعمليات wس�تداللية يف البحث النوعي"عنوان ا¨راسة 
 يقوم العادة، حبمك. طبيعة معلية اختاذ القرارات املس�تقä بواسطة املسافرëن يف ٕا#ازاهتم

 ٕاجراء مت لكن الرä²، سري خط من #ًدا القليل حبجز ازاتإال# يف املس�تقلون املسافرون
 وختطيط هلم مس�بق تصور وضع �ىل املسافرëن هؤالء قدرة مدى ¨راسة حبيث مرشوع
 املس�تقل السفر" منوذج wخzبار ق�د اrمنوذج �ىل يُطلق قد. إال#ازة ق�ل مساراهتم
 كام املس�تقل السفر" منوذج املنافس اrمنوذج �ىل يُطلق قد، و "مzطور سري خط ´عتباره

  ".� خمطط هو
: ذ� يف مبا مصدًرا، ١٢ من البيا¢ت مجع مت. wس�تقرايئ اrمنوذج بناء مع البحث بد�ٔ 

 سلوك يف µرباء ٔ�هنم �ىل تق�ميهم مت اëøن الس�يا²ة مسؤويل مع م�ظمة mري مقابالت
äن القرارات واختاذ العطëري واملالحظات املس�تقلني، {لمسافرm  معلومات مركز يف نظمةامل 
 حتديد متوقد . µربة الباحث يف السفر من ومالحظات سك�يني، وم�ن�ني الزاxر

 وأ?دبيات املوضو�ات هذه �ىل بناءً و . هذه البيا¢ت قا�دة حتليل من �امة موضو�ات
 التعبري مت. املس�تقل ´ملسافر اخلاصة القرار اختاذ لعمليات منوذج ٕانتاج مت احلالية، البحثية

 ومشلت ).أ?ول اجلدول انظر( لالخzبار قابالً  اقرتا²ًا ١٤ من مكجمو�ة اrمنوذج هذا عن
ä²بار البحث من الثانية املرzمنوذج هذا اخrكرار  دراسة تصممي اس�ت�دام متوقد . اð

   ).Yin, 1994( امل�ثä احلاالت
  :يلالتا النحو �ىل مهنم ا¨راسة عينة اخzيار مت اëøن الساكن تعريف مت
  مس�تقä، سفر هيئات ٔ�و ٔ�طراف. ١
  الزاxرون ٔ�ول مرة لنيوزيالنده،. ٢
زواج املسافرون مبفردمه ٔ�و . ٣   .mري الزاxرëن لٔ�صدقاء وأ?قارب ولكن ، ̈ٔ

 مرا�اة فهيا مت ، )PaKon, 1991(العينات العمدية الطبق�ة  �µٔذ طريقة اس�ت�دام متوقد 
  :ويه حر#ة، مzغريات ثالثة يف التنوع
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  ،املسافر #Ùس�ية .١
  ٔ�و �دد املسافرëن،  جحم. ٢
  .منط التنقل. ٣
. نيوزيلندا ٕاىل وصوهلم من سا�ة ٢٤ غضون يف السفر ٔ�طراف مع ٔ�ولية مقابä ٔ�جريتو 
 مت. ا¨ولية {لس�يا²ة الرئ�س�ية البوابة ٔ�و�ند، مدينة يف أ?ولية املقابالت مجيع ٔ�جريتو 

 ٕاجراء متو. ١٩٩٧ ويناëر ١٩٩٦ د�سمرب هريش  µالل ٔ�ولية مقابä ٣٢ مجمو�ه ما ٕاجراء
، ومت èسجيل وÏسخ اليا´نية ´{لغة ٔ�ربعة ؤ�جريت إالجنلزيية، ´{لغة مقابä ٢٨ مجمو�ه ما

 )Yin, 1994( املقابº äروتو¹ول حسب املركزة املقابالت اس�ت�دام متو. املقابالت مجيع
  :حبث اøي

  ،به والق�ام لرؤيته خططواذا وما ،معطلهت يف {�هاب وناملسافر  خيطط ë�ٔنٕاىل  •
  ،هذه العطالت خ�ارات �ىل مرة ٔ?ول تعرفوا ¹يف •
  ،� خططوا اøي السفر طريق هو ما •
مفا هو �دد  كذ�، أ?مر اكن وٕاذا ،{لسفر ٔ�و كتب �ٔد3 ٔ�ي درسوا قد اكنوا ٕاذا ما •

  السا�ات اليت قضوها يف ذ�،
 يف به والق�ام رؤيته ميكن ما õش�ٔن �ٓخرëن صٔ�ش�ا من املشورة طلبوا قد اكنوا ٕاذا ما •

  ،نيوزيلندا
  .هبم اخلاصة العطالت خطط يف ٔ�كرث ٔ��رت اليت املعلومات مصادر يه ما •
 ٕا#ازهتم هناية يف طرفًا ٢٠ رجع أ?ولية، املقابä يف شار¹وا سفر طرف ٣٢ بني منو 

äهنائية {لمقابrٔ�جريتو . ا äروتو¹ول حسب مركزة مقابº حبث تناول:  
  ،عطلته يف املسافر زارها اليت الفرعية أ?سامء يه ما •
  ،اتبعوه اøي الطريق هو ما •
  ،ٕا#ازهتم يف ذا رٔ�وا وفعلواما
  .هذه العطالت خ�اراتتعرفوا �ىل  ¹يف •

 أ?ربعة القضاة من لك قام". أ?مناط مطابقة" ٕاجراء ´س�ت�دام البحث منوذج اخzبار متمث 
 لك من النص ومقzطفات امللخصات مقابل {لمنوذج ١٤ الـ ضاتاملفرت  ´خzبار املس�تقلني

 ٕاذا ما ملعرفة ²ا3، لك �ىل حكام ١٤٦٤ مجمو�ه ما وضع مت. العرشëن القضا' من قضية
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 درس ذ�، ٕاىل ´ٕالضافةو. اrمنوذج من تتكون اليت الفروض منط مع تتوافق القضية اكنت
 ´لفعل حتس��ه ميكن ٔ�و البيا¢ت، ق�ل من دمعه يمت اكن ٕاذا ما ملعرفة اقرتاح لك قاض لك
ومن µالل اخzبار . مفرتض لك �ىل كامح ٤٦٢٠ مجمو�ه ما وضع مت. املراجعة µالل من

  .القضاة بني االتفاق مس�توى اخzبار مت ويلكو¹سون
مفن بني ." مطابقة أ?مناط rمنوذج السفر املس�تقل"ويوحض اجلدول التايل نتاجئ اخzبار 

وقد . ١٠، و ٥، ٤ومل ميكن ت�ٔييد مقرت²ات رمق . ²ا3 اrمنوذج ١٨ٔ�يد احلاالت العرشëن 
  .ٔ�دت مراجعة هذه املقرت²ات كام هو موحض ´لفقرة التالية ٕاىل ت�ٔييد مجيع العرشëن ²ا3

لقد اكنت إال#ازات املس�تقä ´لÙس�بة {لمسافرëن مبثابة مzعة املاليه واملمتثä يف µربة 
ر من ماكن ?ٓخر، ومه �ىل mري دراية مبا يzÙظرمه يف لك مزار، الق�ادة احلرة ٔ�و التحرك احل

ومس�متتعني بقدر إالماكن ºلك ماكن حسب ظروف الوقت والتلكفة، ويف نفس الوقت 
ولقد اكنت مzعة �دم ختطيط ). ١٤ مفرتض(مس�تف�دëن ºلك ما هو ممتع وmري مzوقع 

ولقد اكنت ). ١ مفرتض(تفاصيل إال#ازة ٕا²دى العنارص أ?ساس�ية يف السفر املس�تقل 
ولقد ). ٣ مفرتض(دالئل السفر وكت��اته يه ٔ�كرب مصادر الت�ٔثري يف ٕا�داد خطط السفر 

اكنت قامئة املزارات ا�ططة يه اليت س�يطرت �ىل خطط السفر وذ� ´لÙس�بة 
املسافرون ذوي ا¨ر#ة ). ٤ مفرتضمراجعة ({لمسافرëن ذوي ا¨ر#ة العالية من البحث 

). ٥ مفرتضمراجعة (لبحث اكنوا مه من اكن هلم خط سفر سابق التخطيط العالية من ا
وقد اكنت مجيع خطط ز'رة املواقع، واملزارات، وأ?Ïشطة يه اليت مت التعامل معها 

و´ٕالضافة ٕاىل ٔ�ية عنارص خمططة مس�بقا ق�ل الوصول، قام املسافرون ). ١٢ مفرتض(
 مفرتض(ى كثرية مت تضميهنا يف عروض بعد الوصول بت,ديد مواقع ومزارات وÏ�ٔشطة ٔ�خر 

هذا وقد قام املسافرون فقط عند اقرتاهبم من مقاصد ر²لهتم ´لبحث عن املعلومات ). ٩
وقد اكن املسافرون ). ٨ مفرتض(التفصيلية عن هذه املقاصد وعن معاملها وÏ�ٔشطهتا 

وقام . )١٠ مفرتضمراجعة (شغوفني ملعلومات من مصادرة مzعددة ومه يف طريق سفرمه 
سا�ة  ٢٤املسافرون بوضع خطط تفصيلية الخzيارمه {لمزارات وأ?Ïشطة ´لÙس�بة ملدة 

املقاصد الفرعية؟ طريق : وقد اكن تتابع قرارات املسافرëن كام ييل). ٧ مفرتض(فقط 
وقد قام املسافرون ´الس�تفادة من الفرص القمية ). ٦ مفرتض(السفر؟ املزارات وأ?Ïشطة 
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املتوقعة لتجريب املقاصد، واملزارات، وأ?Ïشطة اليت مل خيططوا لها ٔ�و مل الناش�ئة ٔ�و mري 
  ).١٣ مفرتض(يبحثوا عهنا 

معلية  Pattern matchingموجز القول، تعترب مطابقة أ?مناط  :مالحظات خzام�ة
اس�تداللية èس�ت�دم التفسريات املنافسة اس�ت�داما فعاال كام تعرض ٔ�د3 احلا3 

ويه معلية م�اس�بة لبناء بعض أ?سس . زمالء الباحÔني {لمراجعةومس�ت�لصاهتا �ىل ال
  :وðمتثل هذه أ?سس ف� ييل. لعملية اخzبار النظرية مبطابقة أ?مناط

 .ٔ�ن ميثل لك فرض م�افس ٔ�و مضاد بقدر إالماكن العكس املقصود بفرضه املقابل .١
 مضاد فرض لك ، ؤ�ن ëكونج�د م�طقي معىن � ٔ�ن ëكون لك فرض م�افس ٔ�و مضاد  .٢

  .البيا¢ت تدمعه ٔ�ن يف wح�الت بعض ¨يه
 ²د يف مضادة نظرية ä، ٔ�يومzاكم ةقوي و²دة لكية èشلك املضادة الفروض مجمو�ة ٔ�ن .٣

  .ذاهتا
 م�اس�با wس�تقرايئ اrهنجوقد اكن . ااس�تقرائي النوعي {لبحث التقليدي اrهنجلقد اكن 

 �ٔنëكون من البدهي�ي  �ø،. ا¨راسة ق�د املفاهمي{لم�االت البحثية اليت ال تتضح فهيا 
 مجمو�ة حتت ٕاال مالمئاً  ëكون لن النوعي البحث يف wس�تzÙاج�ة {لمرä² الصارم التطبيق

  :ðمتثل ف� ييل الظروف من اÉمو�ة هذه. الظروف من خمتلفة
  .البداية م�ذ واحضة دراس�هتا املراد املفاهمئ�ن ðكون . ١
  .البيا¢ت مجع بدء ق�ل املفاهمي هذه بني فرتضةامل العالقات ذ¹ر ميكن .٢

، ح�ث ٔ�ن البحوث مجيع يف وwس�ت�Ùاط wس�تقراءبني  توازنهذا وجيب وجود ال 
 ٔ�ن ميكن اليت املف�دة النظرية واملفاهمي املنظورات من الباحث حيرم قدwس�تقراء الزائد 

wس�ت�Ùاط الزائد  عمين ٔ�ن ميكنهذا و . املدروسة الظاهرة اس�تكشاف توج�ه يف èسا�د
 mري ٔ�مريف �ٔي من wجتاهني  التطرفومن مث ميثل . #ديدة نظرية بناء من الباحث
 ).Parke, 1993( ف�ه مرغوب

 ٕاىل مبوضوعية �سعى ٔ�ن الباحث �ىل جيبوعند اتباع اrمنط wس�تzÙا, {لبحث 
 ةالعملي تظلهذا و  .بديä لتفسريات دمع عن والبحث أ?ولية، النتاجئ ðكذيب

 ويه أ?ولية الفروض الخzبار مzا²ة اجلديدة البيا¢ت اكنت ٕاذا سلمية wس�ت�Ùاطية
  .النظرية لبناء ̈ٔساس اس�ت�دا�ا يمت مل اليت البيا¢ت
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 wس�تقرائية العمليات وðاكمل تفا�ل µالل من البحث معلية èس�متر ٔ�ن جيبو 
 wنتقال ق�لاس�تقراء  رä²مب البحث يبد�ٔ  ٔ�ن جيب احلاالت، معظم يفو. وwس�ت�Ùاطية

هذا وجيب ٔ�ن �سعى الباحث ٕاىل بناء مفاهمي وتعمقات اس�تقرائية . نظريةال  اخzبار ٕاىل
 ونالنوعي الباحÔون يظهرهذا و . وتفسريات لنتاجئه بطريقة تتعدى جمرد اخzبار النظرية

 همامل  من ، ٕاذ ٔ�نهالبحثية ممارساهتم يف وwس�ت�Ùاطية wس�تقرائية العمليات ونوالمكي
  .�لهيا الرمسي الطابع وٕاضفاء العمليات هذه �ىل التعرف ¹باحÔني لنا ´لÙس�بة

  نتاجئ اخzبار مطابقة اrمنط {لمنوذج. ١٠#دول 
P1 :متتع يعتربrة املس�تقل املسافر بتجربة ا��uال اعطلته عنرص  لتفاصيل التخطيط �دم ن 

  )p = 0.000 ؛ z = 64 3.864( .املس�تقل السفر من يتجز�ٔ 
P2 :ق�ل حبهثا مت اليت" العنارص من معرف�ة مجمو�ة من العطالت ختطيط كونيت "äالعط .

 {لمسافرëن ´لÙس�بة ،عنًرصا ١٦ ٕاىل ٨ من اÉمو�ة هذه تت�ٔلف املسافرëن، لبعض ´لÙس�بة
 = p ؛ z = 23 3.823( .عنارص ٔ�ربعة من ٔ�قل من اÉمو�ة هذه تت�ٔلف ا?ٓخرëن،
0.000(  

P3 :ي البحث ٕا�داد يف ت�ٔثرياً  كرثا?ٔ  املعلومات مصادرøمو�ة ق�ل حبثه مت اÉٔد3 يه ا� 
  )p = 0.010 ؛ z = 95 2.595( .والكzيبات السفر

P4 :ي البحث �ىل س�ُهيمينøالفرعية املقاصد ٔ�و املزارات من قامئة دراس�ته متت ا 
 p ؛ z = 32 1.232( .وأ?Ïشطة اجلذب م�اطق من قليل �دد ختطيط س�متو . ا�ططة

= 0.218(  
P5 :ربط ٔ�سايس سفر طريق حتديد س�متë ق�ل لها ا�طط الفرعية املقاصد مجمو�ة بني 

 z = 36(. املقصودة الو�ة ٕاىل الوصول من سا�ة ٤٨ µالل ا?ٔكرث، �ىل ٔ�و الوصول،
  )p = 0.737 ؛ 0.336

 P6 :االت التاليةالقرار  تتابعÉقطري فرعية؟املقاصد ٔ�و املزارات ال :ات س�يكون يف ا 
   ).z = 3.920; p = 0.00. (وأ?Ïشطة اجلذب م�اطق السفر؟

P7 :خطًطا املسافرون يضع سوف äيار مفصzاطق الخ� ٢٤ لفرتة وأ?Ïشطة اجلذب م
  )p = 0.021 ؛ z = 14 2.314( فقط سا�ة
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P8 :معلومات س�يطلبون فرعي مقصد من املسافر يقرتب عندما فقط äهذا عن مفص 
  )p = 0.001 ؛ z = 20 3.320( .الس�يا² ذباجل وم�اطق الفرعي املقصد

P9 :شاء املسافر س�يقوم ،قامئة املزارات املبحوثة من ق�ل ٕاىل ´ٕالضافةÏ  عوامل من قامئة ٕ́
 = p ؛ z = 20 3.920( ."الوصول بعد عهنا البحث يمت" الÙشاط وخ�ارات اجلذب
0.000(  

P10 :كونر ظهرت ٔ�ثناء السف اليت الشخصية املصادر من املعلوماتð  يف ت�ٔثريا ا?ٔكرثيه 
  )p = 0.717 ؛ z = 62 0.362( .من بني املعلومات اليت مت حبهثا بعد السفر املسافر

P11 :يار يعمتدzاطق اخ�، "أ?مور جمر'ت بني التوازن حتق�ق" �ىل وأ?Ïشطة اجلذب م
 الوقت دق�و  مقابل اخzيار املقصد ٔ�و الÙشاط جتربة من املتوقعة املتعة موازنة مس�3ٔ ٔ�ي

  )p = 0.000 ؛z = 20 3.920( .والنفقات
P12 : شطة مجيعسوف يمت تنف�ذÏ?ٔتقريًبا من ق�ل حبهثا مت اليت املقاصد وا. )z = 2.636 

  )p = 0.008 ؛
P13 :الفرص من املسافر �س�تف�د سوف äاطق بعض لتجربة املذه� وأ?Ïشطة اجلذب م
  )p = 0.000 ؛z = 20 3.920( .عهنا من ق�ل ´لبحث قام ٔ�و لها خيطط مل اليت

P14 :ش�بهè عة" جتربةالسفر املس�تقل  ٕا#ازةzجتربة ويه ،"املعارض ٔ�رض التجول يف م 
 مع فرعي، فرع لك يقدمه ملا Ïس��ًا مدركة وmري ماكن، ٕاىل ماكن من wنتقال من مzحررة

 ،) التاكليف و الوقت ضيق مرا�اة مع( ماكن لك من ممكن قدر ٔ�كرب اس�ت�الص
  ).p = 0.000; z = 3.920(، الصدفة فرص من تفادةوwس� 
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  معجم املصطل,ات الف�ية
 حتدث ما و�ادة الواقعي، حميطهم يف {لناس م�دانية دراسة: Ethnography إالثنوجراف�ا

، ٔ�ي معايريمه، {لناس اليويم الروتني لتوضيح ðكفي طويäزم�ية  فرتة مدى �ىل
  .ثقافهتم متزييتضح  مث ومن املق�وw ،3ج�عية وتفا�الهتم ، طقوسهمو 

 �ىل ëركز النوعي البحث من نوع :Performance ethnography إالثنوجراف�ا أ?دائية
عن  التعبري ح�ث من أ?داء ٔ�شاكل من اموmريه والفن، ا¨راما، حتليل معىن
  .هبا يتصل وما الثقاف�ة املوضو�ات
ٕاجراء يتضمن اس�تعامل بناء يÙش�ئه  يه ٔ�ي: Heuristic device أ?داة wسرتشادية

و�ادة ما يتضمن هذا . الباحث {لمسا�دة يف اس�تكشاف الظواهر wج�عية
الkذج "إالجراء مفرتضات مش�تقة من البحوث إالم�رييق�ة املوجودة، ومÔالها 

اليت �Ïٔش�ت ¹وس�يä ٔ�دائية لتعريف وفهم خصائص الظواهر wج�عية " أ?مÔلية
. ص املركزية واملهمة {لظواهر wج�عية بوضوح قدر إالماكنح�ث تظهر اخلصائ

ومن مث فzعترب أ?دوات wسرتشادية نو�ا من الت,ليل أ?ويل {لظواهر 
 .wج�عية

 املبارشة mري أ?ساليب انظر: Nonreactive measures التفا�لية mري أ?ساليب
)Unobstrusive measures.(  

:  Unobstrusive (nonreactive measures) )التفا�لية mري(أ?ساليب mري املبارشة 
 الطبيعية التفا�الت عن نتجت اج�عيةاملالمح القامئة لب�lة  من املس�متدة التدابري
 µالل من أ?شاكل من شلك ب�ٔي �لهيا التحريض يمت ال ٔ�ي، الب�lة يف {لناس
  .معني ´حث ٔ�و حبثية دراسة

 نتاجئها وعرض نوعية حبثية دراسة ٕاجراء: Narrative inquiry الرسدي wس�تعالم
املالمح  بعضهذه الطريقة  ربزوت .بطريقة م�نية معدا يف صورة رسد ٔ�و حاكية

املمتثä يف ٕاشعار القارئ õشعور الوجود يف الس�ياق احلقيل وذ� فرقا عن طرق 
  .ش�يو�ًاالرسد ا?ٔكرث 
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äالبحث �ٔس�ئ Research questions :يه äاولها ٔ�ن جيب ليتا أ?ولية أ?س�ئ�uدراسة ت 
تþ  �ىل ردوًدا ا¨راسة واس�تzÙا#ات نتاجئ تقدم ٔ�ن �جبومن مث ف . حبثية

،äمن تفصيل لهاذ�  يف مبا أ?س�ئ.  
#انب من wس�تعالم ٔ�و wس�تقصاء يت��اه : Mental framework العقيل إالطار

 ا¨راسة اجتاه �ىل الرتكزي �ىل احلفاظ يف و�سا�دالبيا¢ت،  مجع ٔ�ثناء الباحث
 ٔ�و دامعة اكنت سواء الصä، ذات أ?د3 حتديدومسا�دته يف  الباحث وتوعية
  .م�افسة

هو حتصيل املعرفة   :Co-production of knowledge {لمعرفة املشرتك إالنتاج
 ´لعالقة مقارنة حبثية، دراسةالناجتة عن التعاون بني الباحث واملبحوث يف ٔ�ي 

  .م�حوث يف ا¨راسة املسحية ٔ�و التجري��ة و�ٔي الباحث بني التقليدية الهرم�ة
 wج�عي، الواقع �شلك ما حول الفلسف�ة الفرد معتقدات: Ontology أ?نطولوج�ا

  ).etic و emic انظر( مzعددة ٔ�و مفردة احلقائق اكنت وµاصة سواء
 املهمة س�يةwنعاك الظروف لت,ديد الباحÔني �ود: Self-reflexivity اøايت wنعاكس

 ا¨راسة اس�تzÙا#ات �ىل تؤ�ر قد واليت دراس�هتم يف موجودة قد ðكون اليت
  ).w Reflexivityنعاكس�ية انظر(

يقوم الباحث فهيا ´لتفكري والتعمق  ةمعلي: Reflexivity )الت�ٔمل النقدي(wنعاكس�ية 
ويه . بحثوالفهم يف ¹يف�ة تدµل µلف�اته وعقائدة واجتاهاته ´لت�ٔثري يف معلية ال 

معلية ðمتثل يف حساس�ية الباحث وتعاطفه مع املبحوث مما �سا�د يف بناء املعرفة 
ويه ٔ�يضا معلية التفا�ل ا¨ينام�يك اøي قد يت�ٔ�ر من µال�  .واكuشافها

املبحوثون حبضور الباحث ؤ�فعا�، والعكس من ذ� عندما يت�ٔ�ر فكر الباحث 
  .ومالحظاته بوجود املبحوثني ؤ�فعاهلم

هو طريقة حبثية èس�ت�دم µربات : Autoethnography البحث إالثنوجرايف اøايت
. الباحث الشخصية فهيا لوصف ونقد العقائد الثقاف�ة واملامرسات واخلربات الاكئنة

وتعرتف هذه الطريقة وتقدر �القات الباحث مع ا?ٓخرëن، وحتاول ٕارشاد الناس 
  ).Adams, 2015(فاÂم ملا جيب فع�، و¹يف يع�شون، وتظهر معاين ك



١٩٧  

شلك من ٔ�شاكل البحث النوعي ëركز �ىل ت�ين : Action research البحث إالجرايئ
الباحÔني ٔ?دوار فعلية وتعاون Ïشط مع املبحوثني ٔ�و املس�هتدفني من ا¨راسة 

  .وذ� من ٔ�#ل دمع موضوع ا¨راسة والتعمق ف�ه
�د دراسات: Empirical research البحث إالم�رييقي �ٔو التجرييبuسè وتقدمي مجع ٕاىل 

 �ٔو أ?دð 3كون ٔ�ن جيبو . ا¨راسة اد�اءات ¨مع أ?صلية أ?د3ٔ�و  بيا¢تال 
 الفحص µالل من ٔ�ي - املصداق�ة اخzبارات µالل من لالخzبار قابä البيا¢ت
 جيبو ( البيا¢ت ٔ�و أ?د3 ٕانتاج µاللها من مت اليت وإالجراءات {لمصادر املفzوح

  ).التجري��ة وبني ب�هنا اخللط �دم
التصممي املتعمد ¨راسة   :Mixed methods research ا�تلطة أ?ساليب حبوث

 ملعاجلة رضوريح�ث ٔ�ن لكهيام  المكية والنوعية، أ?ساليب س�ت�داممعينة ´
  .wه�م موضعأ?س�ئä والقضا' البحثية 

 ¨هيم اëøن الباحÔون راهأ�ج اليت ا¨راساتيه :  Insider researchا¨اµلية البحوث
  .دراس�هتا يمت اليت امليدانية ´لس�ياقات تتعلق واقعية ٔ�دوار ح�اتية ٔ�و ممزية صالت

 تربز اليت النوعية البحوثيه  :Muticultural research الثقافات مzعددة البحوث
ويه  .بطرق اس�uطانية ولكن وحصي,ة دق�قة بطرقو�ات نظر املبحوثني  معدا

 µالل �رخييا تع�ش اليت wج�عية الفlاتµاصة دراسات  تناسب بصفة
  .ٔ�وسع جممتع من وإالقصاءواrمتيزي،  العنرصية عواقب

 ف� م�اس�بةحبثية  طرق اخzيار تدمعنظرة ٕاىل العامل : Pragmatism الرباجامتية �ٔو النفعية
تار خي  قد العاملية، النظرة لهذه وفقاو . ا¨راسة ق�د البحثية ´ٔ?س�ئä يتعلق

 دراسة خمتلطة جراءإ  ٔ�و نوعية، طريقة ٔ�و مكية طريقة �دامالباحÔون اس�ت
 اخليار �ىل يتوقف هذا لك أ?ساليب، من النو�ني � ´س�ت�دام أ?ساليب

  .البحث يالمئ �ٔس�ئä اøي
ٕالجراء  عقيل ٕاكطار الباحث �س�ت�دمه دليل:  Research protocol البحث ºروتو¹ول

عهنا  إال#ابة الباحث حياول اليت أ?س�ئä ٕاىل ليلا¨ �شري. اس�تعالم حبيث
 م�حوث�ىل  �ٔس�ئلهتا طرح يمت ٔ�خرى حبث ٔ�داة ٔ�ي ٔ�و س�ت��انw عن خيتلفو 
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 Study ا¨راسة ºروتو¹ول راجع( البحث موضوع يف ٔ�و مس�تفىت ٔ�و
protocol.(  

 مؤسس�ية مراجعة جملس ٕاىل �ادةً  تُقدم ، خطة:  Study protocol ا¨راسة ºروتو¹ول
)Institutional Review Board,IRB(، ٕالجراء موافقة �ىل {لحصول 

 يويصو�ادة ما . نوعية دراسة يف املبحوثني مÔل õرشية، مواضيع تتضمن دراسة
 املسائل �ىل موضو�اتهٔ�و ٔ�ن ðركز  الربوتو¹ول، هيلكتعديل ب هذا اÉلس 

 البحث و¹ولºروت مÔل ¹برية بتفاصيل املوضوعية القضا' تغطي وال ا{لوجس�uة
  ).Research protocol البحث ºروتو¹ول راجع(

 مشرتك، نتاج هو wج�عي الواقع ب�ٔن القائل الرٔ�ي:  Constructionsism البنائية
 ëراقب اøي الشخص ق�ل من ٔ�يضا ولكن اخلارج�ة الظروف طبيعة ٔ�و#دته
ية املب�Ùة فٕان احلق�قة wج�ع  الرٔ�ي، هذاوبناًءا �ىل . الظروف هذه عن وëكzب

  .تعترب Ïس��ة ول�ست مطلقة النحو، هذا �ىل
 {لمسا�دة مجعت النوعية ا¨راسات يف املراجع من مجمو�ة: Study bank ا¨راسة بنك

 ميكن اليت ا�تلفة أ?د3 ومصادر والطرق املواضيع يف التفكري ت�سري وèشجيع يف
  . #ديدة نوعية دراسة اس�ت�دا�ا يف

لفهم قصة ح�اته  حماو3 يف ما، خشص ح�اة لقصة µاص رسد: Life history احلياة �رخي
 وتتعلق توارخي احلياة املهمة هبؤالء. الرئ�س�ية وقضا'ها حتولها نقاط وم�عطفاهتا ٔ�و

 يه ح�اهتم ٔ�مناط ٔ�و تفا�الهتم ٔ�و wج�عية جام�اهتم اكنت اëøن أ?ش�اص
  .يف دراسة معينة الرئ�يس املوضوع

 يف وكذ� امليداين العمل ٔ�ثناءٔ�سلوب حتلييل �س�ت�دم : Triangulation التثليث
 من ٔ�كرث ٔ�و اثنني من ٔ�د3 مع احلقائق لت�¹ٔيد الت,ليل الرمسي µالل الحق وقت

  .خمتلفة مصادر
 مzعمل، سلوك هو õرشي سلوك لك ب�ٔن القائä الفلسف�ة النظرة :Empiricism التجري��ة

 من �ٔساًسا النوعية ´لبحوث النظرة ط هذهوðرتب. الوراثية {لت�ٔثريات دور بدون
 البحث بنيب�هنا و  اخللط �دموجيب ( Positivism´لــ وضعية  ارتباطها µالل

  ).التجرييبإالم�رييقي ٔ�و 
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 بناء متثل ا{لغة ٔ�ن يعترب النوعي {لبحث مهنج :Discourse analysis اخلطاب حتليل
 ا{لغة افرتاض من بدالً  يقال، ملا wج�عي الس�ياق يف µاصة wج�عي، الواقع
  .الشخص ف�ه يفكر ما rمتثيل فقط
 ا{لفظي {لسلوك ومالحظة طبيعية دراسة: Conversation analysis حتليل احملادثة
 املؤقت، والتوقف املت,دثني، سلو¹يات ذ� يف مبا احملاد»ت، يف ا{لفظي وmري

 الصوتية uسجيالتال  èس�ت�دم ما �ادةً و .وجتويد الصوت، والرتكزي يف احلديث
 البيا¢ت مÔلوتعامل wس�تدالالت الناجتة  يف هذه احلا3، الف�ديو ومقاطع

  .ا¨راسة يف أ?ساس�ية
 تعينيومن µاللها يمت حتديد ٔ�و  النوعية، البيا¢ت حتليل يفمعلية تمت : Coding الرتمزي

 صيةالن  البيا¢ت من ٔ�كرب جزء معىنلتعرب عن  قصرية عبارات ٔ�و õس�يطة لكامت
 المكبيوðر ºر¢مج ِق�ل من مدعوًماوسواء اكن هذا الرتمزي ). أ?صلية( املرئية ٔ�و
 ما ذ� يف مبا عنرص للك الرتمزي قرارات اختاذ الباحث نفسه �ىل جيب ال، ٔ�م

  ).in vivo code راجع( .�ة مع�و¹يف جيب ðرمزيه 
 ا¨راسات يعمج  ب�ٔن �wرتاف :Epistemological similarity املعريف الuشابه

هتمت مبسعاها املشرتك اøي ëمتثل يف  املعريف، اموقعه عن النظر بغض النوعية،
 تجري��ةال و  هنجيةامل و  شفافةتعمتد �ىل ال  ¹وهنا µالل منبناء ثقوëهتا ومصداق�هتا 

  ).Epistemological location املعريف املوقع راجع(
تتضمن النفس ~جزء حمدد من دراسة {لثقافة : Autoethnography التصوëر اøايت

موضوع ا¨راسة، ومن الناح�ة التعمميية، فهو ٔ�ي دراسة نوعية تتضمن اøات 
  .هبذه الطريقة

 ٕاىل دراسة من النتاجئ لتعممي طريقة: Statistical generalization إالحصايئ التعممي
�اًدا دراس�ته تمت مل الساكن من ٔ�كرب ٔ��ددuني ب معروفة ٕاحصائية �القة ٕاىل اس
 الت,لييل التعممي راجع( الساكن من �دًدا ا?ٔكربالشامä و  ا¨راسة عينة

Analytic genralization.(  
طريقة لتعممي نتاجئ ا¨راسة �ىل مواقف : Analytic generalization التعممي الت,لييل

وس�ياقات ٔ�خرى مل يمت دراس�هتا اع�دا �ىل احل�ة ٔ�و الربهان املنطقي وتطور 
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 امل�ثل الÙسخ ٔ�و النظرية تطور ٔ�و املنطق�ة احل�ة �ىل بناءً التكرار  النظرية ٔ�و
 النوعية البحوث �ىل القدر بنفس ينطبق ٔ�ن ميكنو ). إالحصايئ التعممي راجع(
 ٔ�ي من املس�ت�لصة النتاجئ �ىل وكذ�) التعممي املبين �ىل مقارنة احلاالت مÔل(

  ).مقارنة الت�اربالتعممي املبين �ىل  مÔل( معينة خمتربية جتربة
 �ىل ؤكدي النوعية البحوث من نوع: Symbolic interactionism الرمزية التفا�لية

معىن  الش�تقاق ̈ٔساس وس�ياقاهتم wج�عية {لناس wج�عية ٔ�مهية {لتفا�الت
ب�ٔي ٔ�و  {لغة´ املعاين عن التعبري يمت ما و�ادة. wج�عية والب�lة أ?ش�ياء

  .ٔ�خرى رمزية مصطل,ات
 Rival explanations, hypotheses or املنافس التفكري �ٔو الفرضيات ٔ�و التفسريات

thinking :خنراطw ٔ�و ا¨راسة ٕاجراءات حول التفكري املعا¹س يف املتعمد 
 قدنتاجئ  ٔ�و بيا¢ت ٔ�و ٕاجراءاتوذ� من ٔ�#ل البحث عن  نتاجئها ٔ�و بيا¢هتا
  .الت,زياتيمت تعزëز ا¨راسة واحلد من  و´لتايل خمتلفة، نتاجئ اس�تzÙاج ٕاىل تؤدي

نوع من مجع البيا¢ت جيمتع ف�ه الباحث : Focus group الرتكزي ةامجلا�ة البؤرية �ٔو جام�
مع مجمو�ة صغرية من الناس ذوي اخلصائص وwه�مات واخلربات املشرتكة 
 ح�ث يو#ه الباحث هؤالء املبحوثني ويقودمه بطريقة mري ٕامالئية حنو موضوع

والغرض مهنا هو اكuشاف نظرات الناس ومواقفهم و�ٓراهئم دون ت�ٔثري يذ¹ر . حمدد
  .من #انب الباحث

 دراسة ٕاrهيا توصلت اليت تاجئتقرëر عن الن : �w Confessional taleرتاف�ة احلاكية
 الباحث دور معداً  يتضمن تضم دور الباحث اøي ما �ادةً  واليت نوعية،

 راجع( دراس�ته متت اøي امليداين الس�ياق يف أ?ش�اص ²ٔ̈د نظره وو�ات
  ).احلاكية الواقعيةو  نطباعيةw اكيةاحل

عرض نتاجئ ا¨راسة النوعية بطريقة mري انفعالية تعرب : Realistic tale احلاكية احلق�ق�ة
راجع احلاكية . (عن الضمري الثالث، ح�ث ال ëكون الباحث جزًءا من احلاكية

 impressionist، واحلاكية wنطباعية �wConfessional taleرتاف�ة 
tale.(  
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 ٔ�ن حتاول نوعية دراسة نتاجئ عن إالبالغ:  Impressionist tale نطباعيةw اكيةاحل
 راجع( التعا�ش معه وٕا�ادة دراس�ته متت اøي الواقعي العامل ٕاطار يف القارئ تضع

  ).واقعية وحاكية ا�رتاف حاكية
دراسة حلا3، ٔ�و مجمو�ة من احلاالت هتمت بوصف وفهم : Case study دراسة احلا3

). راجع دراسة احلا3 أ?دائية ودراسة احلا3 ا¨اµلية(وتفسري أ?²داث يف احلا3 
وقد تعمتد دراسة احلا3 �ىل بيا¢ت نوعية ٔ�و مكية ٔ�و لكهيام، ولكن دامئا ما 

  .تتضمن بيا¢ت حقلية ٔ�و م�دانية
 ولكن معني، ملوقف ²ا3 دراسة -: Instrumental case study أ?دائية احلا3 دراسة

 ٔ�خرى ²االت �ىل تطبيقها الح�لية نظًرا ٕاجراؤها مت فقد تفردها، من الرمغ �ىل
äلية احلا3 دراسة راجع( مماثµا¨ا.(  

 اخzياره مت معني ملوقف ²ا3 دراسة: Intrinsic case study  ا¨اµلية احلا3 دراسة
 ٕاىل النظر دون احملمتä، رؤاه ٔ�و ٔ�مهيته ٔ�و ائصه املوروثةوخص تفرده õس�ب
  ).احلا3 أ?دائية دراسة راجع( ٔ�خرى مواقف �ىل {لتطبيق قابليته

هو دمج ٔ�و تضمني طريقة حبثية معينة ¹يف�ة اكنت ٔ�م مكية : Nesting ا¨مج �ٔو التضمني
  .مهيةيف طريقة ٔ�خرى، ح�ث تعطى الطريقة املدجمة در#ة ٔ�دىن من ح�ث ا?ٔ 

 م�ٔخوذة عبارة ºلكمة ٔ�و ممثل) النوعية البيا¢ت حتليل يف حتديده يمت( رمز: Nvivoرمز 
  ).الرتمزي راجع( ðرمزيها يمت اليت البيا¢ت من م�ارشة

 طبيعة دراسة ٕاىل هيدف النوعي البحث نوع من: Phenomenology الظاهرتية
 رافضا احلق�قي العامل اقس�ي يفأ?²داث إالÏسانية كام يمت ��شها والتفا�ل معها 

 املبارش التجرييب أ?ساس èشوه قد فlات ٔ�و مفاهمي ٔ?ي املس�بق wس�ت�دام
  .أ?²داث لjفهم

) أ?²داث( احلدث تفسري تتضمن اليت ا¨راسةµاصية : Hermeneutics الت�ٔويل �مل
 وwج�عية والتارخيية الس�ياس�ية الس�ياقات فهم لتعميق دراس�هتا تمت اليت

  ).أ?²داث( احلدث فهيا يقع اليت أ?خرى احلق�قي العامل وس�ياقات �ةوالثقاف 
 بفهم هيمت wج�عية العلوم من فرع هو: Culturology الثقافة �مل ٔ�و الثقافات �مل

ويف الوقت اøي اش�متلت ف�ه دراسة . ~لك هبا والت�Ùؤ وحتليلها ووصفها الثقافات
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wج�عية والنفس�ية وما ٕاىل ذ�  إالثنولوج�ا وأ?نرثوبولوج�ا �ىل اجلوانب
، وهو �مل الثقافة، الثقاف�ة اجلوانب �ىل حرص'ً  ëركز جمالظهرت احلا#ة ٕاىل 

  .وقد مت �wرتاف به ²اليا
) احلقل(هو ٕاجراء البحث إالم�رييقي يف الس�ياقات الواقعية : Fieldwork العمل احلقيل

  .ةواøي �ادة ما يتطلب اجراء الطرق البحثية النوعي
 الس�ت�دا�ا البيا¢ت مصادر ٔ�و املبحوثني اخzيار: Random sample العشوائية العينة

هؤالء  ومجيع) عينةال ( ا�تارëن بني معروفة ٕاحصائية �القة �ىل ا¨راسة بناءً  يف
عشوائية  عينة العينة متثل حبيث ،)الشامä ٔ�و اÉمتع( اخzيارمه ميكن وااكن اëøن

äىل العينة  من املس�ت�لصة النتاجئ تعممي ميكن ا¨راسة، ايةهن يفو. لهذه الشام�
äالشام.  

 امالس�ت�دا� البيا¢ت مصادر ٔ�و املبحوثني اخzيار: Purposive sample العمدية العينة
. البحث ٔ�س�ئä دراسة ٕاىل ´لÙس�بة ؤ�مهيهتا املتوقع �راهئا �ىل بناءً  ا¨راسة يف

 ت,ديت هبا  اخلاصة البيا¢ت ٔ�ن يفرتض اليت املصادر واملالءمة الرثاءويتضمن 
 ðكون ٔ�ن جيب و �ø ،البحث ٔ�س�ئä يف الباحث تفكري دمعت فقط ول�س
  .العينة من جزًءا
شلك من ٔ�شاكل العينة العمدية، mالبا ما : Theoretical sample العينة النظرية

هبدف  ، وهيدف اخzيار العينة مجع البيا¢ت"النظرية اÉذرة"�س�ت�دم يف اجتاه 
توليد النظرية واليت يعود الباحث من µاللها مرة ٔ�خرى ٕاىل مجع املزيد من 
البيا¢ت وتصنيفها وحتليلها وحيدد ٔ�يضا البيا¢ت املطلوب مجعها مس�تق�ال لبلورة 

  .النظرية ويه يف مسار معلية Ïش�ٔهتا وبناهئا
 ٔ�وحوثني املب اخzياريه معلية  :Convenience sample عينة ال�رس ٔ�و املالءمة

 الوصول ٕاماكنية ٔ�و توفرها �ىل بناءً  ا¨راسة، يف الس�ت�دا�ا البيا¢ت مصادر
 mري ظروف ظل يف البحوث ٕالجراء مفضä ~طريقة فقط مق�و3ويه . ٕاrهيا

اكرثة معينة ٔ�و اÉرمني احملرتفني ٔ�و الزواج  من النا#ني دراسة مÔل �ادية،
  .املتعدد الر´عي
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 الس�ت�دا�ا البيا¢ت مصادر ٔ�و املبحوثني اخzيار: Snowball sample الثلج ¹رة عينة
  .�ٓخر ٕاىل مصدر من إال²االت �ىل ا¨راسة، بناء يف

يه فlات يÙش�هئا الباحث النوعي ح�ث جتمع  : Analytical categories فlات الت,ليل
  .عناوëن البيا¢ت املuشاهبة يف فlة معينة وفقا لنوع املوضوع

 Computer Assisted Qualitativeار يعرب عن اخzص :CAQDAS اككداس
Data Analysis  حتليل البيا¢ت النوعية مبسا�دة احلاسب ا?ٓيل، وهو "ٔ�ي

 ا�صصة الت�ارية وmري الت�ارية الربامج من ومzنو�ة ¹برية Éمو�ة �اممسمى 
  .النوعية البيا¢ت لjت,ليل

بدًءا ب��اء  ال�رشية، اعياملس مجيع نظرة ðرى ٔ�ن: Postmernism احلداثة بعد ما
 مضنا مدفو�ةðكون ¢بعة ٔ�و  العلمية، البحوث ٕاجراء ٕاىل جتريديةمس�ت�الصات 

  .نëٔ�خر  ٔ�¢س�ىل  الس�يطرة ممارسة يف الرغبة من
واøي  النوعية، البحوث مجيع يف وجودامل العقيل املرحش: Research lens البحث جمال

 يف الحقًا عرضها س�مت اليت دانيةاملي لبيا¢تيؤ�ر �ىل تفسريات الباحÔني { 
  .نوعيةال  راسةا¨

äخشصية جم Personal journal :املهنجية اخليارات �س�ل "املذ¹رات" �ش�به جسل 
 ةتدراس�  س�ياق يف املس�ت�دمة التقدëرية وأ?حاكم واملعضالت، {لباحث،

 احملمتل وت�ٔثريها الت�ٔمل ظروف حول مالحظات ويتضمن بصورة µاصة. بحثيةال 
  ).Memos املذ¹رات راجع(ا¨راسة  نتاجئ �ىل

مجمو�ة من العلامء يف #امعة ش�ياكجو يف فرتة : Chicago school مدرسة ش�ياكجو
بداية العرشينات من القرن املايض واëøن ار�دوا بناء ا¨راسات النوعية احلقلية 

  .من µالل دراساهتم ال-س�يك�ة املÙشورة
 {لباحث املس�مترة لٔ�فاكر حتديداً  خمصصة حظاتاملال من مجمو�ةيه : Memos املذ¹رات

 الرتمزي معلية ت�uع يف املذ¹رات èسا�دو . النوعية البيا¢ت ðرمزي النوعي ٔ�ثناء
 حول املبدئية أ?فاكر وكذ� احملمتä التحس��ات وتذ¹ر¢ ببعض ما جيب من

 ع جمäراج( ومواضيع فlات يف لرموزاحملمتل { تجميعحول ال و  الرموز العالقات بني
  ).خشصية
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 ٔ�و ا¨راسة نتاجئ مشاركة مبوج�ه يمت يه ٕاجراء: Member checks مراجعات أ?عضاء
 {لمبحوثني ٔ�و املراجعة "التحقق" �سمح. ا¨راسة يف املبحوثني املسودة مع مواد

 تعزëز نفسه يمت الوقت ويف ا¨راسة، دقة ذ� من حتسني mري ٔ�و ´لتصحيح
  .ق�ةوأ?µال التعاونية العالقات

واëøن يطلق  نوعية دراسة موضع ٔ�ي مه اëøن أ?ش�اص: Participants املشار¹ون
  ".ٔ�عضاء"�لهيم ٔ�يضا، كام هو مشار ٕاليه يف أ?دب العلمي، امس 

äالنوعية املقاب Qualitative interview :كون الشخصية املقابالت ٔ�شاكل من شلكë 
 نظر و�ة من تفسرياتهو  املبحوث معاينعن الكشف  الباحث هدف مبوج�ه

و�ø فعادة ما ðكون هذه املقابä النوعية  ، هذه �ø. هذا املبحوث نفسه
  .كتابة ٔ�س�ئä حمددة ٔ�و طرح ٔ�س�ئä موح�ة من بدالً  حمادثة تعمتد �ىل ٕاجراء

 ح�ث امليداين البحث منط من: Participant observation ´ملشاركة املالحظة
 موضع ا¨راسة احلق�قي العامل يفلس�ياق احلقيل ا يف الباحÔون ٔ�نفسهم يغرس

 الس�ياق حول املالحظات وèسجيل البيا¢ت مجع يف ٔ�ثناء واملالحظة واملشاركة
  .ف�ه و²�ٔداثه واملشاركني احلقيل

 يمت اليت املالحظات مجمو�ة ٔ�ولية قد ðكون جمزٔ�ة من:  Jottings امللحوظات املوجزة
  .اينامليد ´لعمل الق�ام ٔ�ثناء تدوëهنا

هو التو#ه اخلار, ٔ�و النظرة اخلارج�ة : Etic perspective املنظور اخلار, لفهم الواقع
وقد اش�تق هذا . Emicحنو موضوع البحث، مقار¢ ´ملنظور الساكين احمليل 

ٔ�ي الصوت اخلار, {للكامت، و  Phoneticاrمتيزي ٔ�صال من املقارنية بني 
Phonemic   ل قوµليةٔ�ي و²دات اللكامت داµا�دها ا¨ا.  
التو#ه احمليل  م�ظور ٔ�و اجتاه وهو ت�ين: Emic perspective املنظور احمليل لفهم الواقع

 م�ظور ت�ين عكس �ىل ا¨راسة، من جزًءا �شلكون{لساكن أ?صليني اëøن 
  . Etic perspectiveمعني  حبيث موضوع جتاه µار,

 فهم ٕاىل سعى�  النوعي البحثن نوع م: Ethnomethodology املهنجية إالثنوجراف�ة
 يف املعتادة الرموزوسلو¹ياهتم، و  wج�عية،ويعرفون طقوسهم  الناس يتعمل ¹يف

  .ح�اهتم اليوم�ة
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 واملهنجية الفلسف�ة ٔ�سسل وصفيه : Epistemological location املعريف املوقع
�اًدا ،)املعرفة طرق مÔل( ٔ?ي دراسةuىل موضوع ا¨راسة موقع ٕاىل اس� 

 الفريدة mري -الفريدة ٔ�و الواقعية -الÙس��ة النظر و�ات مÔل مzصالت ٔ�و حماور
 Epistemological املعريف الuشابه راجع( احلق�قي العامل ٔ?²داث

similarity. (  
 جيب اليت أ?ساليب يف {لتفكري ومعيق واسع نظام: Worldview العامل ٕاىل النظرة

�اًداwج�ع حبوث العلوم  يف اس�ت�دا�اuظور وجود ٕاىل ية اس� معني وجودي م
دراك أ?ساليب ق�ام ¹يف�ة ٔ�ي( ٕ́  هناك اكن ٕاذا وما الفعلية، العامل حقائق ا�تارة 

  ).مzعددة م�نية حقائق ٔ�و مفردة هناك حق�قة ëكون ٔ�ن املفرتض من
نوع من البحث النوعي ëركز �ىل مجع البيا¢ت : Grounded theory النظرية اÉذرة

 ق�ود وناحلدوث الطبيعي {لسلوك wج�عي يف س�ياقات احلياة الواقعية دحول 
 هذا البحث يتضمنو . {لباحث املس�بقة وأ?فاكر السابقة التصنيفات ق�ل من

وëراعى ٔ�ن  البيا¢ت، حتليل من ~جزء الصä ذات الفlات لـ اrهنايئ wش�تقاق
ٔ�و  ðرðكز" مث ومن" أ?�ىل ٕاىل أ?سفل من"ها اش�تقاق الفlات الناش�ئة قد مت 

  .أ?صيل الواقع يف" تت�ذر
 يتعلق ف� الباحÔني ملعتقدات الفلسف�ة أ?سسيه : Epistemology املعرفة نظرية

  .ٕاÏشاهئا ٔ�و اش�تقاقها و¹يف�ة املعرفة بطبيعة
مÔل أ?فراد، (يه و²دة ا¨راسة يف ا¨راسات النوعية : Focal unit و²دة الرتكزي

و�سا�د حتديد مÔل هذه الو²دات يف تنظمي ). ٔ�و املنظامتامجلا�ات، أ?²داث، 
  .مجع البيا¢ت {/راسة، ٕاال ٔ�نه ال تتطلب مجيع ا¨راسات و²دات ðركزي حمددة

 ²�ٔداث تصف اليت البيا¢ت مجلع املبذول اجلهد: Thick description الكÔيف الوصف
 ٔ�كرث عرًض  جمرد الهائä التفاصيل توفر الو. تفصييل هائل õشلك احلق�قي العامل
 الباحث انتقائية ذ� تقليل �ىل ٔ�يًضا èسا�دوٕامنا  حفسب ل²�ٔداث �راءً 

  .عرضه ل²�ٔداث يف wنعاكس�ية وت�ٔثرياته
م�ظور يت�ذه الباحث {لوصول ٕاىل احلق�قة بطريقة موضوعية ال : Positivism الوضعية

ومتيل . م موضوع حبثه�سمح فهيا لقميه واجتاهاته ونظرته ٕاىل احلياة ٔ�ن تؤ�ر �ىل فه
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الطرق البحثية الوضعية ٕاىل ¹وهنا ذات اجتاه وا²د يبدٔ� بوضع أ?س�ئä البحثية مث 
التوصل ٕاىل فروض ٔ�و توقعات õش�ٔن ٕا#اºهتا من µالل wس�تعراض املرجعي مث 
يمت التحقق مهنا ٕاحصائيا بغرض تعمميها �ىل اÉمتع ٔ�و الشامä البحثية مصدر 

 ومن الطبيعية العلومٔ�يضا نظرة يت��اها الباحÔون تدعي ٔ�ن ويه  .عيzÙه البحثية
 البحث دور وح�ث ëمتثل ،حقائق ¹ونية ٔ�ساس �ىل تقوم wج�عية العلوم مث

�اقض هذه النظرة . احلقائق هذه عن لكشفيف اuرى  م�ارشة مع وتð النظرة اليت
  .مطلقني ول�سا Ïس��ان، والفهم املعرفةٔ�ن 
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  راجـــــــعامل
  العربية املراجع: ٔ�وال

�مل wج�ع املعارص ووصا' التمنية، دار اجلامعة اجلديدة، أ?زاريطة، ). ٢٠٠٩(#امع، محمد ن��ل 
  .صف,ة ٦٧٠م، مرجع شامل يف �مل wج�ع املعارص يقع يف ٢٠٠٩إالسك�درية 

  . ر ٔ�طلس، القاهرةالبحوث الك�ف�ة يف ا¨راسات إال�الم�ة، دا). ٢٠١٦(شومان، محمد 
  .البحث النوعي يف الرتبية، دار الفجر {لÙرش والتوزيع). ٢٠١٢(العبد الكرمي، راشد ºن حسني 

، البحث العلمي المكي والنوعي، دار اليازوري العلمية )٢٠٠٩(ق�ديلجي، �امر و ٕاميان السامرايئ 
  .{لÙرش والتوزيع، عامن، أ?ردن

دراسة معمقة يف مخسة - تصممي البحث النوعي، )٢٠١٩(¹ر�سويل، جون و شرييل بوث 
  . دار الفكر) ðرمجة ٔ�محد محمود الثوابيه(ٔ�ساليب، 

ðرمجة (wج�عية،  البحوث الك�ف�ة يف العلوم). ٢٠١١(´يرب، شارلني و ´ðر�ش�يا ليفي -هس
املرشوع القويم {لرتمجة، املركز القويم ) هيفاء اجلوهري، مراجعة وتقدمي محمد اجلوهري

  . مجة، سلسä العلوم wج�عية {لباحÔني، القاهرة{لرت 
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